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PERAKENDEC İ MAĞAZA MÜSTERİLERİNİN
TATMİNİNİN ÖLÇÜLMES İ : YAPAY S İNİR
AĞLARI YAKLASIMI

Metehan TOLON*

a

Özet: Tüketici tatmini kavram ı işletmelerin güncel karlılıklannı artırmak ve uzun dönemde
varlıklarını sürdürebilmek için yürüttükleri faaliyetlerin sonucunu ifade eder. Bu sebeple,
işletmeler tüketici tatmini araştwmalan yürütmektedirler. Tüketici tatmini ara ştırmalarının
gerçekleştirilmesinin önemli sebepleri olarak; tüketicilere en iyi hizmetin sa ğlanması için
gereksinimlerinin öğrenilmesi, tüketicinin iletti ği sorunlar hakkında ürün ve siireçlercle
iyileştirrneleryapmak, tüketicinin bakış açısından rakip performansını anlamak, tüketiciye
sunulan değerlerin tüketicilerce nasıl algılandığı konusunda bilgi edinmek, tüketici
önceliklerini belirlemek ve tüketicilerden yeni ürünlerin yarat ılmasında çarpıcı görüşler
sağlamak gibi unsurlan sıralamak mümkündür.
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Tüketici tatmini ölçümlerinde kullan ılabilecek birçok yöntem olmakla beraber,
yapay sinir ağları son yıllarda pazarlama araştırmalarında kendine yer bulan bilgisayar
sistemlericlir. Bu sistemler insan beyninden esinlenerek çalışan yapıiardm Pazarlama
araştırmalara için bunun yararı ise daha esnek ve gerçekçi sonuçlara ulaşılctbilmesini
mümkün k ılıyor olmasıdır.

Measuring Reatiler Shop Customer Satisfaction:
An Artificial Neural Network Approach
Abstract: The concept of cansumer satisfactian elenotesthe result of actionsthatfirrns implement
to increase their actual profıt and maintain their tong term existence. Consequently, firms
carry out consumer satisfctctian researches. Signfficant reasons of consumer satisfaction
oriented researches can be cited as follows; to find out consumer necessities for best service
delivery, to make amendments in products and processes according to the problems reported
by consumers, to determine the performances of rivalries from the perspective of consumers,
to procure information about how consumers perceive values submittedto them, to designate
consumer priorities and to obtain striking opinions about new product introducdans from
cansumers.
There are a lot of methods that can be utilised to measure consumer satisfactian,
recently the method of artifcial neural networks takes a cardinal place in marketing
researches. These systems are res working inspired by the human brain. This system
benefıts marketing research by enabling the ground to attain more flexıble and realistic
results.

* Araş. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
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GİRİŞ
Tüketici davranışları pazarlama yöneticilerinin önemle üzerinde durdu ğu
ve çözümlemeye çal ıştığı kavramlardan biridir. Tüketicilerin satın alma öncesinde,
satın alma sırasında ve satın alma sonrasında sergiledikleri davranışlar pazarlama
birimlerinin de faaliyetlerini şekillendirmektedir. Bu davran ışların bilinebilmesi
durumunda tüketicilere istedikleri düzeyde mal ve hizmet sunmak mümkün olabilecektir.
Tüketicilerin beklentilerini karşılayacak mal ve hizmet sunumu ise tüketici tatmini
kavramını ortaya çıkmaktadır.

a

Tüketici tatmini, tüketicilerin satın alacakları ürünlerden beklentileri ile sat ın
aldıktan sonra söz konusu ürünlerin onlara sunduklar ı= ne kadar birbirine denk
olduğunu ifade etmektedir. Ürünlerin performanslar ının, tüketici beklentilerinin
üstüne çıkması durumunda tüketici tatmininin yükselmektedir. Pazarlama yöneticileri
tüketicileri tatmin edebilmek için gayret sarf etmektedirler. Sat ın alma sonrasında
tatmin olmuş bir tüketici işletmeyi bir kere daha ziyaret edecektir. Bunun süreklili ği
sağlandığında ise, işletmeler aç ısından sadık tüketicilerden bahsetmek mümkün
olacaktır.
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Bu noktada önemli konulardan biri tüketici tatmininin ölçülmesidir. Tüketici
tatmininin ölçülmesinde kullanılabilecek bazı yöntemler olmakla beraber 2000'li yıllarla
beraber üzerinde durulan ve geli şme gösteren yöntem yapay sinir ağları yöntemidir.
Bunun en önemli sebebi, yapay sinir a ğlarının beyindeki sinir ağlarını örnek olarak
almasıdır. Beyindeki düşünme sisteminden örnek almas ı yapay sinir ağlarının daha
objektif sonuçlara ulaşmasını mümkün kılmaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı araştırma konusu olarak karma şık bir yapıya
sahip olan tüketici tatmininin yapay sinir a ğları yöntemiyle ölçülmesi ve ortaya ç ıkan
sonuçların bu yönde analiz edilmesidir.

Tüketici Davranışları Kavramı

Tüketici davranışları kavramı pazarlama yöneticileri aç ısından büyük öneme
sahiptir. Yöneticiler tüketicileri ve onlar ın davranışlarını anlayarak bunları etkin
yönetebildikleri ölçüde başarılı olabilmektedirler.
Tüketici, kendisinin ve ailesinin istek, ihtiyaç ve arzular ını tatmin etmek
amacıyla ürünleri satın alan veya satın alma kapasitesinde olan gerçek ki şidir. Tüketici
davranışı ise tüketicilerin ihtiyaçlar ını en iyi şekilde tatmin edebilmek için sahip
oldukları değerleri kullanma kararlarıyla ilişkilidir. Tüketici davranışları, bireylerin ve
grupların tercihlerini, malları ve hizmetleri satın alımların, kullanımlarını veya ihtiyaç
ve isteklerin tatmini ile ilgili tecrübelerini içeren süreçleri incelemektedir (Solomon,
2004: 7).
Başka bir tanımlamaya göre tüketici davran ışları; tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını
tatmin edebilmek amac ıyla mal ve hizmetleri satın almak, kullanmak, değerlemek ve
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elden çıkarmak için yaptıkları araştırmalar esnas ında gösterdikleri davran ışlardır.
Tüketici davran ışları bireylerin tüketim için kullan ılabilir kaynaldarım (zaman, para ve
çaba) harcarken nas ıl kararlar verdiklerine odaklan ır (Schiffman ve Kanuk, 2004: 8).

Tüketici Tatmini
Tüketici tatmini bireylerin mal ve hizmetten alg ıladıkları performans ile kendi
beklentileri arasındaki ilişki olarak tanımlanmaktadır. Yazarlara göre tüketici tatmini
kavramı tüketici beklentilerinin bir fonksiyonudur. Tüketicinin ürünle ilgili tecrübeleri
beklentilerinden yüksek ise o tüketici tatmin olmakta, dü şük ise tatmin olamamaktad ır
(Schiffman ve Kanuk, 2004: 14-15).
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Bir bütün olarak ele al ındığında tüketici tatmini tanımlarının genel anlamda
üç özellik üzerinde durduğu görülmektedir. Bunlar: 1) Tüketici tatmini duygusal ya
da kavramaya dayalı bir tepkidir, 2) Tepki beklentilerle ya da tüketim tecrübeleriyle
ilgili bir noktaya odaklamr, 3) Tepki tüketimden sonra ya da karardan sonra belirli
bir zamanda ortaya ç ıkar. Bu bilgiler ışığında tüketici tatminini; tüketicilerin sat ın
alma öncesi beklentileri ile sat ın alma sonrası tecrübeleri aras ındaki farkın az olması,
dolayısıyla işletmenin tüketici beklentilerini üretti ği mal ve hizmetlerle etkin bir şekilde
karşılaması ve hatta bunun üzerine ç ıkması olarak tanımlamak mümkündür.

Tüketici Tatmini Ökümü

1)
2)
3)
4)
5)
6)

pe

Tüketici tatmini ölçümü işletme yöneticileri ve akademisyenler taraf ından
üzerinde hassasiyetle durulan konular aras ındadır. Bu sebeple özellikle işletmeler
tarafından tüketici tatmini ölçümleri etkin olarak yürütülmelidir. Flanagan ve Freclericks
(1993: 245) tüketici tatmini ölçümlerinin etkinli ğinin artırılması için 6 aşamalı bir süreç
önermişlerdir:
Araştırma amacını ortaya koymak,
Tüketicilerin isteklerini ke şfetmek,
Önemli ihtiyaçlar konusundaki yargıları yönetmek,
Kaliteyi yükseltecek a şamalar içeren hareket plan ını oluşturmak
Malları, hizmetleri ve örgütü daha iyi hale getirmek,
Sonuçları denetlemek

Tüketici Tatmini ()küm Yöntemleri

Tüketici tatmini ölçümü i şletmeler açısından hayati öneme sahip olmakla beraber
oldukça zor çalışma türüdür. Bu zorlukların en başında tüketicilerin aç ıklanması zor
davranışlar göstermesi gelmektedir. Ayn ı zamanda verilerin karmaşıklığı da diğer bir
zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlara rağmen tüketici tatmini araştırmaları her
işletme tarafindan etkin yürütülmesi gereken ara ştırma türlerindendir.
Çalışmalar, özellikle tüketici tatmininin daha etkin ve objektifölçülmesine yönelik
yöntemlerin tespitine yönelik olmaktad ır. Yapılan literatür incelemesinde tüketici
tatmininde; Churchill ve Surprenant (1982) Varyans analizi ve F-testi, Piercy ve Morgan
(1995) Faktör analizi ve Korelasyon, Löthgren ve Tambour (1996) Veri Sarmalama Analizi
3

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 1 - 20

(parametrik olmayan bir doğrusal programlama yöntemi), Hallowell (1996) Regresyon,
Söderlund (1998) Faktör analizi, Hackl ve Westlund (2000) Yapay sinir a ğları, Bowen ve
Chen (2001) Frekans analizi, Davies vd (2001) Yapay sinir a ğları, Wiele vd (2001) Faktör
analizi, Varyans Analizi, Mihelis vd (2001) MUSA modeli, Yeung vd (2002) Regresyon
analizi, Hesselink vd (2002) Faktör analizi, Dholakia ve Morwitz (2002) Regresyon analizi,
Bortikowski ve Llosa (2004) Çift kademeli haritalama, simulasyon yöntemi, ödül ceza
farklılığı analizi, uygunluk analizi, Liao ve Chiang (2005) Faktör analizi, Korelasyon,
T-Testi kullanmışlarchr. Çörek (2003: 27-52) ise en s ık rastlanan tüketici tatmini ölçüm
yöntemlerini şu şekilde sıralamıştır:
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- Çoklu Linear Regresyon Analizi
- Korelasyon Analizi
- Faktör Analizi
- Kümeleme Analizi
- Çok Boyutlu Ölçekleme
- Karar Ağacı
- Yapay Sinir Ağları
Yapay Sinir Ağları

Bilgisayarlar, çok karmaşık sayısal işlemleri anında çözümleyebilmelerine
karşm, idrak etme ve deneyimlerle kazan ılmış bilgileri kullanabilme noktasında
çok yetersizdirler. Bu olayda insan ı ya da insan beynini üstün k ılan temel özellik
sinirsel algılayıcılar sayesinde kazan ılmış ve göreli olarak sınıflandırılmış bilgileri
kullanabilmesidir. Uzman sistemler, bulan ık mantık, genetik algoritma ve yapay sinir
ağları gibi yapay zeka alt dalları özellikle son yıllarda geniş bir araştırma ve uygulama
alanı bulmaktadır (Elmas, 2003: 21).

pe

Temelde yapay sinir ağları, insan beyninin mimarisinden yola ç ıkılarak
düzenlenmektedir. Bu konudaki ilk teoriler Mc Culloch ve Pitts farafindan 1943 y ılında
ortaya atılmıştır. Daha sonra Hebb'in çal ışması (Hebb'in öğrenme teorisi 1949) insan
beyninin nöronlarmın nasıl öğrendiklerini ortaya koymaya çal ışmıştır. 1958 yılında
Rosenblatt algılama üzerinde durmu ştur. Yapay sinir ağları hakkında en başarılı
uygulamalar 1960'hyıllarda Wiclrow ve Hoff tarafından geliştirilmiştir. Paul Werbos 1974
yılında Widrow - Hoff proseclürü için kar şıt hata görevleri yapısını teklif etmiş, böylece
daha önceki tek-katman insin elemine edilmi ş ve pek çok kısıtlı süreç hesaplanabilmi ştir.
Diğer gelişmeler büyük ölçüde Kolmogorov'un (1957) süper durum teoreminden
esinlenmiştir. Bu bize sürekli fonksiyonlar ın doğrusal olmayan sonuçlarla doğrusal
sonuçlarm bütünleştirilmesiyle hesaplanabileceğini göstermiştir (Krycha ve Wagner,
1999: 186).
Yapay sinir ağları, tecrübeden öğrenebilme yeteneğine sahip, yeni durumlara
adapte olabilen, bunun yan ında oldukça hızlı çalışan güçlü ve kıyaslanabilir bilgisayar
sistemleridir. Yapay sinir ağlannda temel süreçleme eleman' nörondur. Her nöron
ağırlıkla birleştirilmiş bir girdi setine sahiptir. (Wang ve Takefuji, 1993: 12).
DARPAYapay SinirAğlan Çalışması' na göre yapay sinir ağları sistemi fonksiyonu
ağyapısına göre tanımlanmış ve paralel olarak çalışan birçok basit süreç elemanlanndan

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 1-20

oluşmakta ve süreçleme elemanlar ın hesaplanmasıyla çalışmaktadır. Yapay sinir ağları
mimarisi, yüksek hesaplama oranlarm ı sağlamak için birçok basit süreç elemanlar ı
kullanan biyolojik sinir sistemleri mimarisinden esinlenmektedir (DARPA Yapay Sinir
Ağları Çalışması, 1988: 60).
Verilen tanımlamalar ışığında yapay sinir ağlarının, insan sinir sistemindeki
mimariyi ele alarak verilerin analizi için bilgisayar sistemini kulland ığını söylemek
mümkündür. Burada önemli olan nokta pazarlama ara ştırması açısından karmaşık bir
yapıya sahip olan tüketici tatmini ara ştırmalarında yapay sinir ağları sisteminin daha
esnek ve gerçekçi sonuçlara ula şmasının mümkün olabilmelidir.
Yapay Sinir Ağları Modelleri

a

Yapay sinir ağı modeli birbirleriyle bağlantılı olan sinirlerin bulunduğu
katmanlardan olu şmaktadır. Temelde bu katmanlar; girdi katman ı, gizli katman ve çıktı
katmanı olmak üzere üç tanedir. Girdi de ğişkenleri girdi katman ından gelmektedir. Bu
girdi unsurları etkileşime tabi tutulduktan sonra ortaya ç ıktı değişkenleri çıkar. Bunlar
da çıktı katmanın oluşturur. Arada bulunan gizli katmanı ise dış ortamla bağlantısı
olmayan sinirlerden oluşur ve bu sinirler girdi katmanındaki sinyalleri çıktı katmanına
gönderirler. Yapay sinir a ğı yapısını Şekil l'de görmek müınkündür.
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Gizli
Kalman

Şekil 1. Yapay Sinir Ağı Yapısı
Kaynak: Kurup ve Dudani 2002: 571
İş leyi ş şekillerine göre yapay sinir a ğları ileri beslemeli ve geri
beslemeli ağlar olmak üzere ikiye ayr ı lı rlar. İleri beslemeli yapay sinir
ağları nda sinyaller sadece tek bir yönde, girdi katman ı ndan ç ı ktı katman ı na
doğru yönelir. Bir katmandan elde edilen ç ı ktı değeri, aynı katmandaki
sinirleri etkilemez. İleri beslemeli ağlarda, sinirler yaln ızca bir sonraki
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katmanda bulunan sinirlerle ba ğlantıya sahiptir. Bu modellerde a ğın
ç ı ktı s ı , tamamen a ğa giren girdilere ba ğl ıd ı r. İ leri beslemeli a ğlar herhangi
bir dinamiklik özelli ği taşımazlar ve gösterdikleri özellik bak ı mından
doğrusal ve doğrusal olmayan kararl ı problem alanlar ı nda uygulanmaları
mümkündür (Güneri, Apayd ı n, 2004: 175) (Cichocki, Unbehaven, 1993: 64
- 65).
Geri beslemeli ağlarda bir tür geri besleme i ş lemi vard ı r. Bu ağ
yapı ları nda sinyalin yönü girdi katman ı ndan ç ı ktı katman ı na doğrudur.
Ancak ayn ı zamanda, bir katman üzerinde yer alan sinirler, kendisinden,
katmandaki di ğer sinirlerden ya da di ğer katmanlardaki sinirlerden
sinyal alabilmektedir. Bu sebeple geri beslemeli a ğlarda bir sinirin ç ı kışı ,
sinirin o andaki girdileri ve a ğı rl ık değerleriyle belirlenmesinin_ yan ı nda
baz ı sinirlerin bir önceki süredeki ç ı kış değerlerinden de etkilenmektedir
(Güneri, Apayd ın, 2004: 175)(Elmas, 2003: 63).

Araştırmanın Amacı

a

ALAN ARAŞTIRMASI
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Bu ara ştı rmada, i ş letmeler aç ı s ı ndan üzerinde önemle durulan tüketici
tatmini konusu incelenmi ştir. Bu amaçla Ekonomist Dergisi'nin yapm ış
olduğu Türkiye'nin en büyük 50 perakendecisini ortaya koyan "Perakende 50" araştı rmas ı ndan yola ç ı kı larak en büyük ilk be ş perakendeci kurulu şun
(Migros, B İM, Carrefour, Real ve Tansa ş) mü şterilerine, duyduklar ı tatminin
ölçülmesi amac ıyla ula şı lmaya çal ışı lmıştı r (http://www.collezione.com .
tr/basin_odasi.asp?page=42). Ayr ı ca, ortaya ç ı kan sonuçlar perakendeci
mağazaya gelebilecek potansiyel mü şterilerin tatmin düzeylerinin tahmini
aç ıs ından da önem kazanmaktad ı r.

Araştırmanın Yöntemi

Ara ştı rma ile ilgili verilerin toplanmas ı nda yüzyüze anket metodu
kullan ı lm ıştı r. Anket formu haz ı rlanırken sorular ı n, cevaplayı c ı lar
tarafından anlaşı lı r olmas ı na ve sonuçlar ın tartışmaya aç ık olmamas ı na
özen gösterilmi ştir. Bu amaçla 57 birimlik bir pilot uygulama Türkiye'nin
en büyük ilk be ş perakendecisinin mü şterilerine yap ı larak anket formunda
gerekli düzeltmeler yap ı lmıştır.
Anket formu üç bölümden olu şmaktad ır. Birinci bölümde müşterilere
ait demografik özelliklere yer verilmi ş ve bu veriler mağazalara giden
müşterilerin demografik özeliklerini göstermeleri amac ıyla frekans
analizinde kullan ı lmıştı r. Frekans analizi için SPSS 15,0 program ı ndan
yararlanı lmıştı r. İkinci bölümde, müşterilerin tercih ettikleri perakendeci
mağazalardan beklentilerini ortaya koymak amac ıyla 33 değişkenden oluşan
bir soru tablosu olu şturulmu ştur. Son bölümde ise, ayn ı değişkenler aç ı s ı ndan
müşterilerin tercih ettikleri perakendeci ma ğazadan duyduklar ı tatmin
düzeyi sorgulanmaya çal ışı lmıştır. Bu de ği şkenler seçilirken perakendeci
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mağazalarda tüketici tatmini konusunda yap ı lmış olan çal ışmalardan
yararlamlm ış ayrıca bunları n üzerine uygun olacağı dü şünülen de ğişkenler
eklenmiştir. Gerçekle ştirilen 57 birimlik pilot uygulama sonras ında anketin
güvenilirliği test edilmi ş ve Cronbach - Alfa katsay ısı beklenti düzeyi
açıs ından 0,82, tatmin düzeyi aç ı sı ndan ise 0,86 ç ıkmıştı r. Bu değerler
araştı rmanın güvenilir olduğunu göstermektedir.
Anketlerin uyguland ığı müşteriler, keyfi örnekleme metodunun trafik
örneklemesi türüne göre seçilmi ştir. Trafik örneklemesi, hareket halindeki
nüfusa uygulanmas ı itibariyle uygun bulunmu ştur. Keza, perakendeci
mağaza mü şterileri de hareket halindeki bir nüfusu olu şturmaktad ı r.
Araştırmada 2093 mü şteriye anket uygulanm ıştır. Anketteki her bir soru
olumlu ve olumsuz şekilde dü şünülerek varyans ın maksimum değeri 0,25
(❑2= p.q= 0,5.0,5=0,25) olabilmektedir. Hesaplamalar 0,95'lik güvenilirlik
düzeyinde ölçülmüş ve duyarl ılığı 0,025 olacak şekilde en az yap ı lması
gereken anket say ı s ı n= (❑2.z2) / k2 formülünden 1500 bulunmu ştur.

cy
a

Anketler, Türkiye'nin en büyük ilk be ş perakendecisinin en fazla
ciro yaptığı Akköprü - Migros, K ızılay - B İM, Batıkent - Carrefour, Bilkent
- Real ve Çayyolu - Tansa ş mağazalarında Şubat - May ıs 2006 tarihleri
aras ında gerçekle ştirilmi ştir. Bu mağazaların seçilmesinde en fazla ciro
yapan mağazaya en fazla mü şteri gelir varsay ımı ndan hareket edilmi ştir.
Anketler hafta içi öğleden sonra ve mesai saati sonras ında ve hafta sonlar ı
uygulanarak her gruptan mü şteriye ula şılmaya gayret edilmi ştir.
Araştırmanın Modeli

pe

Araştı rman ı n modelinde yapay sinir a ğları modellerinden ileri
beslemeli ağlar için geri yay ı lım algoritmas ı ve öğrenme yöntemi olarak da
danışmalı öğrenme yöntemi kullan ı lmıştır.
Uygulama esnas ında, her bir perakendeci ma ğaza için yap ı lan
anketlerdeki beklentileri ölçen ikinci grup sorularda ölçülen de ğişkenler
grupland ırılmıştı r. Bu grupland ı rma yap ı lı rken faktör analizinden
yararlamlmış ve analiz sonucunda ortaya ç ıkan değişken grupları en uygun
olacak şekilde isimlendirilmi ştir. Daha sonra grupland ırılan beklenti
deği şkenlerinin ortalamas ının toplam tatmine etkileri Neural Connection
2.0 program ı ile analiz edilmi ştir. Analizde bağı mlı değişken toplam tatmin
düzeyidir. Toplam tatmini etkileyen ise grupland ırılmış olan beklenti
değişkenleridir. Bunlar:
- Fiziksel Ş artlar,
- Pazarlama Karmas ı Elemanları,
- Müşteri Hizmetleri,
- Personel.
Bu etkenler ba ğımsız değişkenler olarak kabul edilmi ş lerdir.
Tanı mlanan bu bağımsız değişkenler,
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xl: Fiziksel Ş artlar (Reyon düzenlemelerinin iyi yap ı lmas ı , yazar
kasa say ı s ını n yeterlili ği, s ı k al ı nan ürünler için reyonlara girme gere ğinin
duyulmamas ı , alışveri ş esnas ında çalan müzik, yeterli otopark alan ına
sahip olmas ı , ı s ı , ayd ı nlatma ve havaland ı rman ı n yeterli olmas ı , ekspres
kasaların bulunmas ı , perakendeci kurulu şun bulunduğunuz yere yak ın
olmas ı , perakendeci kurulu şun iç hacminin yeterli olmas ı , perakendeci
kuruluş içindeki i şletici firmalar ı n çe ş itliliği (unlu mamul, deniz ürünleri
vb)

cy
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x2: Pazarlama Karmas ı Elemanları (Sunulan ürünlerin kalitesi, ürün
çe ş itliliği, düzenli tan ıtı m broşürlerinin sunulmas ı , ödeme çe ş itliliği (nakit,
kredi kartı , banka kart ı), ayı n baz ı günlerinde özel indirimlerin bulunmas ı ,
sat ış geli ştirme faaliyetlerinin etkinli ği (hediye çeki, indirim çeki, hediye
çekili şi vb...), ürün fiyatlar ı , "Perakendeci marka" çe ş itliliği (kurulu şların
kendi markalar ı), fiyat etiketlerinin okunabilir, güncel olmas ı ve kasa
fi şleriyle birbirini tutmas ı , gazete, dergi, kitap gibi yay ınların satışının
olmas ı)
x3: Müşteri Hizmetleri (Çal ışma saatlerinin uygun olmas ı , al ışveri ş
yapanlar için evlere servis imkan ı nı n bulunmas ı , çocuklar için oyun
alanları nın olmas ı , mobilya, beyaz e şya gibi ürünler için nakliye ve kurulum
hizmetinin olmas ı , engelli mü şteriler için rahat al ışveri ş imkanı sağlanması ,
yangı n, sağlı k ve emniyet gibi durumlar için özel önlemlerin al ı nmış olmas ı ,
mal iadesi konusunda kolayl ı k sağlanmas ı , sanal al ışveri ş imkanı n ı n olmas ı ,
servis birimlerinin olmas ı (tuvalet, kafeterya vb), kasada bekleme süresi)

pe

x4: Personel (Çal ışanları n giyim - ku şamı , çal ış anları n mü şterilere
karşı ilgisinin yeterlili ği, çal ışanları n mü şterilere kar şı hitab ı)
Veri setinde yer alan veriler rasgele olarak; e ğitim, geçerlilik ve
test seti olmak üzere üç bölüme ayr ı lmaktad ır. Eğitim seti, verilerin
ağı rl ıklarına uygun olan öğrenme için kullan ı lmaktad ı r. Geçerlilik seti,
bir s ımfland ı rı cının ağı rl ıklarına uygun olarak kullan ı lı r. Örneğin, sinir
ağı ndaki gizli ünite say ı s ını seçmek için geçerlilik seti kullan ı lı r. Test seti
ise, tamamen belirli bir s ı nı fland ı rıc ı nı n performans ın ı değerlendirmekte
kullanı l ı r. Eğitim seti, ağı n eğitimine yönelik olarak, test seti ise e ğitimin
uygulanmas ı n ı n performans ı nı ölçmede kullan ı l ı r. Veri setinin %80'ini
eğitim seti, %10'unu geçerlilik seti, %10'unu da test seti olu şturmaktad ı r.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Ara ştırman ın en önemli sinirliliği, müşterilerin vakit darl ıklarını
sebep göstererek anketi cevaplamaktan kaç ı nmaları olmu ştur. Bunun
yanında baz ı müşterilerin özellikle beklentileri ölçen sorulara verdikleri
cevapları n çeli şkili olduğu gözlenmi ştir. Örne ğin, arabas ı olmayan baz ı
mü şterilerin otopark yeterlili ğine çok önemli ya da çocu ğu olmayan baz ı
mü şterilerin çocuklar için oyun alanlar ı nın bulunması na çok önemli gibi
cevaplar verdikleri görülmü ştür.
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Bununla beraber yapay sinir a ğları yönteminin pazarlama alan ı ndaki
uygulamalar ı 2000'li yı llardan itibaren yayg ı nla ş maya ba ş lamas ı dolayı s ıyla
kaynak bulma konusunda güçlük çekilmi ştir.
Ara ştı rman ı n başka bir s ı n ı rl ı lığı da Türkiye'nin en büyük be ş
perakendecisinin Ankara ilinde en fazla ciro yapan ma ğazaları n ı n
mü şterileriyle yap ı lm ış olmas ı d ı r.

Araştırma Bulgular ının Değerlendirilmesi
Ara ştı rma sonucunda ilgili perakendeci ma ğazalara giden mü şterilerin
demografik bilgileri ile perakendeci ma ğazadan dolay ı duydukları tatminin
analizi ile ilgili bulgular a ş ağı daki gibi gerçekle ş mi ştir.
Yapay sinir a ğları ile ilgili analiz sonucunda ortaya ç ı kan denklemi ş u
ş ekilde değerlendirmek mümkündür:

a

- Denklemdeki katsay ı lar her bir de ği şken setinin toplam tatmine ne kadar
etki etti ğini göstermektedir. Bu aç ı dan pozitif olan katsay ı lar toplam tatmine
pozitif yönde etki eden de ği şken setlerini, negatif katsay ı lar ise toplam
tatmine negatif etki eden de ği şken setlerini ifade etmektedir,

cy

- Denklemde, potansiyel mü şteriler için yap ı lacak analizde, her bir
deği şken setine verilen cevaplar ı n ortalamalar ı al ı narak, bunlar denklemde
yerine konuldu ğunda potansiyel mü şteri için tatmin düzeyi ortaya
konabilmektedir.
Çal ış ma kapsam ı nda değişken setlerinin toplam tatmine etki yönü ve gücü
değerlendirilmi ştir.

pe

• Akköprü Migros

- Demografik Özelliklere ili şkin Bulgular: Akköprü Migros mü şterilerinin
demografik bilgileri a ş ağı daki gibidir:

Tablo 1. Akköprü Migros Mü şterilerinin Demografik Bilgileri
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Tablo l'den görülebilece ği gibi, ara ştı rma kapsam ı nda anket
uygulanan Akköprü Migros mü şterilerinin %50,5'i kad ı n iken, %49,5'i
ise erkektir. Bu mü şterilerin %55,5'i evlilerden, %44,5'i ise bekarlardan
olu ş maktad ı r. Mü şterilerin %48,5'inin lisans mezunu, %25,4'ünün ise lise
mezunu olduklar ı görülmektedir. Ara ştı rma kapsam ı ndaki mü şterilerin
%52,4'ü 31-50 ya ş grubu aras ı ndad ı r. Ayn ı grubun %40,l'i memur olarak
görev yaparken, %26,4'ü ise serbest meslek sahibidir. Mü şterilerin %27,8'inin
geliri 1001 - 1500 YTL aras ı ndayken, %23,8'inin geliri ise 1501 - 2000 YTL
aras ı nda görülmektedir. Akköprü Migros'a gelen ara ştı rma kapsam ı ndaki
mü şterilerin %54,7'si Çankaya, %17,5'i Keçiören, %14,4'ü ise Yenimahalle
bölgesinde ikamet etmektedirler. Mü şterilerin %62,6's ı n ı n otomobili
vard ı r.
- Tatmine İ lişkin Tahmin Denklemi: Akköprü Migros mü şterilerinin söz
konusu mağazadan duyduklar ı tatmine ili ş kin tahmin denklemi a ş ağı daki
gibidir:
= 0,09154x1 + 0,18245x2 + - 0,01218x3 + 0,01797x4 + 2,36387

cy
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Analiz denkleminden görülebilece ği gibi, mü şterilerin toplam
tatminine en fazla katk ıyı sağlayan de ğişken seti pazarlama karmas ı
elemanları iken, mü şteri hizmetleri de ğişken seti toplam tatmini negatif
yönde etkilemektedir.

• Kı z ı lay B İM
- Demografik Özelliklere İ liş kin Bulgular: K ı z ı lay B İM mü şterilerinin
demografik bilgileri a şağı daki gibidir:

11111

pe

Tablo 2. Kızılay B İM Mü şterilerinin Demografik Bilgileri
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Tablo 2'deki bilgiler ışığı nda ara ştı rma kapsam ı ndaki Kı z ı lay - B İM
mü şterilerinin %56,9'u kad ı nlardan, %43,l'i ise erkeklerden olu ş maktad ı r.
Bu mü şteri grubunun %53,4'ü evli, %46,6's ı ise bekard ı r. Aynı mü şteri
grubunun %43,4'ü lisans mezunu, %32,5'i ise lise mezunudur. Ara ştı rma
kapsam ı ndaki mü şterilerin %46,l'i 21 30 ya ş aral ığı nda, %41,5'i ise 31 - 50
ya ş aral ığı ndad ı r. Ara ştı rma kapsam ındaki Kı z ı lay - B İM müşterilerinin
%27,l'i memur, %20,6's ı öğrenci, %17,3'ü ise serbest meslek sahibidir. Bu
müşteri grubunun ayl ı k toplam gelirleri incelendi ğinde ise %40,9'unun
toplam gelirinin 531 - 1000 YTL aral ığı nda, %28,2'sinin ise 1001 - 1500 YTL
aral ığı nda olduğu görülmektedir. Ayn ı müşteri grubunun %61,8'i Çankaya
bölgesinde, %13,3'ü Keçiören bölgesinde, %13'ü ise Yenimahalle bölgesinde
ikamet etmektedirler. Mü şterilerin %66,9'unun otomobili yoktur.
-

- Tatmine İ li şkin Tahmin Denklemi: K ı z ı lay B İM müşterilerinin söz konusu
mağazadan duyduklar ı tatmine ili şkin tahmin denklemi a şağıdaki gibidir:
❑2 = 0,0283x1 + 0,21055x2 + 0,15741x3 + - 0,14284x4 + 2,28491
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Analiz sonuçlar ı ndan Kı z ı lay B İM mü şterilerinin toplam tatminine
en fazla katk ıyı sağlayan de ği ş ken setinin pazarlama karmas ı elemanları
olduğu görülürken bu de ği şken setini mü şteri hizmetleri izlemektedir.
Personel de ğişken seti ise toplam tatmini negatif yönde etkilemektedir.
• Batı kent Carrefour
- Demografik Özelliklere İ lişkin Bulgular: Bat ı kent Carrefour mü şterilerinin
demografik bilgileri a ş ağı daki gibidir:

Tablo 3. Batıkent Carrefour Mü şterilerinin Demografik Bilgileri
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Tablo 3'teki bilgiler ışığı nda ara ştı rma kapsam ı ndaki Bat ı kent
Carrefour mü şterilerinin %50,7'si erkeklerden, %49,3'ü ise kad ı nlardan
olu şmaktad ı r. Bu müşterilerin %62,6's ı evli, %37,4'ü ise bekard ı r. Ara ştı rma
kapsam ı ndaki mü şterilerin %39,6's ı lisans mezunu, 67029,5'i ise lise
mezunudur. Ayn ı mü şteri grubunun %48'i 31 - 50 ya ş aras ı nda, %39,6's ı ise 21
- 30 ya ş aras ı ndad ı r. Ara ştı rma kapsam ı ndaki mü şterilerin %34,4'ü memur,
%22,8'i serbest meslek sahibi, %11,9'u ise emeklidir. Ayl ı k toplam gelirleri
incelendi ğinde ise c7c30,1'inin 531 - 1000 YTL aras ı nda, yine %30,l'inin 1001
- 1500 YTL, %22,2'sinin ise 1501 - 2000 YTL aras ı nda olduğu görülmektedir.
Ara ştı rma kapsam ı ndaki mü şterilerin %58,8'i Yenimahalle bölgesinde,
%15,7'si ise Çankaya bölgesinde ikamet etmektedirler. Mü şterilerin
%59,6's ı n ı n otomobili vard ı r.

a

- Tatmine İ li ş kin Tahmin Denklemi: Bat ı kent Carrefour mü şterilerinin söz
konusu ma ğazadan duyduklar ı tatmine ili şkin tahmin denklemi a ş ağı daki
gibidir:
❑3 = - 0,4375x1 + 0,34176x2 + - 0,00237x3 + - 0,09273x4 + 2,75073
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Batı kent Carrefour mü şterileri aç ı s ı ndan analiz bulgular ı
incelendi ğinde toplam tatmine en fazla katk ıyı pazarlama karmas ı
elemanları n ı n sağlad ığı , fiziksel ş artlar, mü şteri hizmetleri ve personel
deği ş ken setlerinin ise toplam tatmini negatif yönde etkiledi ği
görülmektedir.
• Bilkent Real
- Demografik Özelliklere İ li ş kin Bulgular: Bilkent Real mü şterilerinin
demografik bilgileri a ş ağı daki gibidir:

Tablo 4. Bilkent Real Mü şterilerinin Demografik Bilgileri
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Tablo 4'e göz at ı ld ığı nda ara ştı rma kapsam ı ndaki Bilkent - Real
mü şterilerinin%53,4'ünün kad ı n,%46,6's ı mn ise erkek oldu ğu görülmektedir.
Bu mü şterilerin %68,5'i evli, %31,5'i ise bekard ı r. Eğitim düzeyleri
incelendi ğinde mü şterilerin %46's ı lisans, %24,7'si lise, %16,2'si ise yüksek
lisans mezunudur. Söz konusu mü şterilerin %57'si 31 - 50 ya ş , %27,7'si ise 21
- 30 ya ş aral ığı ndad ı r. Ara ştı rma kapsam ı ndaki mü şterilerin %37,5'i memur,
%22,5'i serbest meslek sahibidir. Ayl ı k toplam gelirleri incelendi ğinde ise
%30,l'inin 2500 YTL ve üstü, %24,4'ünün 1501 - 2000 YTL aras ı ve %22,7'sinin
ise 1001 - 1500 YTL aras ı nda olduğu görülmektedir. Söz konusu mü şterilerin
%75,9'u Çankaya bölgesinde, %13,4'ü ise Yenimahalle bölgesinde ikamet
etmektedirler. Mü şterilerin %78,6's ı nı n otomobili vard ı r.
- Tatmine İ li şkin Tahmin Denklemi: Bilkent Real mü şterilerinin söz konusu
mağazadan duyduklar ı tatmine ili ş kin tahmin denklemi a ş ağı daki gibidir:
❑4 = 0,09689x1 + 0,21735x2 + - 0,01851x3 + 0,04212x4 + 2,22212

a

Analiz bulgular ı incelendiğinde Bilkent Real mü şterilerinin toplam
tatminine en fazla katk ıyı sağlayan de ği şken setinin pazarlama karmas ı
elemanlar ı olduğu, mü şteri hizmetleri de ği şken setinin ise toplam tatmine
negatif katk ı sağlad ığı görülmektedir.
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• Çayyolu Tansa ş
- Demografik Özelliklere İ li ş kin Bulgular: Çayyolu Tansa ş mü şterilerinin
demografik bilgileri a ş ağıdaki gibidir:

Tablo 5. Çayyolu Tansa ş Müşterilerinin Demografik Bilgileri
affliyet
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Tablo 5 incelendi ğinde ara ştı rma kapsam ı ndaki Çayyolu - Tansa ş
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müşterilerinin %59,7'si kad ı n, %40,3'ü ise erkektir. Söz konusu mü şterilerin
%66,l'i evli, %33,9'u ise bekard ı r. Eğitim düzeyleri incelendi ğinde ara ştı rma
kapsam ı ndaki mü şterilerin %50,5'inin lisans, %25'inin lise ve %12,4'ünün
ise yüksek lisans mezunu olduğu görülmektedir. Bu mü şterilerin %53'ü 31 50 yaş aras ında, %30,l'i ise 21 - 30 yaş aras ı ndad ır. Ara ştırma kapsam ı ndaki
müşterilerin %36,3'ü memur, %29,6's ı ise serbest meslek sahibidir.
Müşterilerin ayl ı k toplam gelirleri incelendi ğinde ise %26,9'unun 1001
- 1500 YTL, %25,3'ünün 2500 YTL ve üstü ve %20,7'sinin ise 1501 - 2000 YTL
aral ığında olduğu görülmektedir. Mü şterilerin %82,5'i Çankaya bölgesinde,
%16,7'si ise Yenimahalle bölgesinde ikamet etmektedirler. Söz konusu
müşterilerin %74,2'sinin otomobili vard ı r.
Tatmine ilişkin Tahmin Denklemi: Çayyolu Tansa ş müşterilerinin söz
konusu mağazadan duydukları tatmine ili şkin tahmin denklemi a şağıdaki
gibidir:
❑5 = 0,10036x1 + 0,04899x2 + 0,11106x3 + 0,08042x4 + 2,09438
Çayyolu Tansa ş mü şterileri aç ı s ı ndan analiz bulgular ı incelendi ğinde;
müşterilerin toplam tatminine en fazla katk ıyı sağlayan değişken setinin
müşteri hizmetleri oldu ğu ve bunu fiziksel ş artlar de ği şken setinin izledi ği
görülmektedir. Toplam tatmine en az katk ıyı sağlayan deği ş ken seti ise
pazarlama karmas ı elemanları olarak görülmektedir.
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SONUÇ VE DE ĞERLENDİRME

Tüketici tatmininin ölçümünde k ı lavuzluk edebilecek olan yapay sinir
ağları yöntemi ile yap ı lm ış olan ara ştı rma sonuçlar ı nı , her bir perakendeci
mağaza için frekans analizi sonuçlar ı ile birlikte şu şekilde yorumlamak
mümkündür.
Akköprü Migros mağazas ı için tatmine ili şkin tahmin sonuçları
incelenecek olursa; söz konusu ma ğazan ı n nihai mü şterilerinin tatminine
olumlu şekilde en fazla katkı sağlayan değişken setinin pazarlama karmas ı
elemanları olduğu görülmektedir. Bu anlamda ma ğaza yöneticilerinin
pazarlama karmas ı elemanlar ı konusunda ba ş arı lı oldukları nı ve
potansiyel mü şteriler aç ıs ından da bu de ğişken seti kullan ı larak tatmin
oluşturulabilece ği görülmektedir. Olumlu katkı sağlayan di ğer deği şken
setleri ise, katkı derecesine göre fiziksel ş artlar ve personeldir. Ayn ı şekilde
bu konuda yapı lacak çal ış malar da nihai ve potansiyel mü şteriler aç ı s ı ndan
tatmini olumlu etkileyecektir. Bu noktada dikkati çeken; mü şteri hizmetleri
deği şken setinin tatmine olumsuz katk ı sağlamas ı d ır. Bunu şu şekilde
aç ıklamak mümkündür; Akköprü Migros ma ğazas ı na gelen mü şterilerin
beklentileri, ma ğazan ı n sunduğu müşteri hizmetlerinden yüksektir.
Dolayı s ıyla, mü şteri hizmetleri de ği ş ken setinin içerisinde bulunan çal ış ma
saatlerinin uygunluğu, evlere servis imkan ı , çocuklar için oyun alanlar ı ,
engelli mü şteriler için rahat al ışveri ş imkanı , yangı n, sağlık ve emniyet
gibi durumlar için özel önlemlerin al ı nmas ı , mal iadesi konusunda kolayl ı k
sağlanmas ı , sanal al ışveri ş imkanı , servis birimleri (tuvalet, kafeterya vb) gibi
unsurları n mağaza yöneticileri taraf ından gelen mü şterilerin beklentilerine
uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Hatta bu noktalarda
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yap ı lan düzenlemeler ileriye dönük olarak mü şterilerin tatmin düzeylerini
daha fazla art ıracağı da söylenebilir. Örne ğin, demografik bilgiler dikkate
alını rsa söz konusu ma ğazaya gelen mü şterilerin %40,l'inin memur olarak
çal ıştığı görülmektedir. Dolayısıyla, mesai saatleri ve ma ğazada geçirilen
toplam süre dikkate al ınarak çal ışma saatleri düzenlenebilir. Ayn ı şekilde
gelen mü şterilerin %55,5'inin evlilerden olu ştuğu gözlenmektedir. Bu
ailelerin çocuklarını n olabileceği varsayımı ile alışveri ş esnas ı nda çocuklar
için oynama alanlarının düzenlenmesi bu mü şterilerin tatmin düzeyini
yükseltecektir.
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Ara ştı rma sonuçlarına göre, Türkiye'nin ikinci büyük perakendeci
mağazası olan B İM'in Kı z ılay'daki mağazas ı için mü şteri tatmini sonuçlar ı
incelenecek olursa; K ızılay BİM mağazasının nihai müşterilerinin tatminini
en fazla etkileyen de ğişken setinin pazarlama karmas ı elemanları olduğu
görülmektedir. Bu durum mü şterilerin gözünde ma ğazanın pazarlama
karmas ı elemanlar ı aç ı sından tatmin yaratt ığını göstermektedir. Bunun
yanı nda mağazan ın müşteri hizmetleri konusunda da ba şarı lı olduğunu
katsayıya bakarak söylemek mümkündür. Dolay ıs ıyla, mağaza yöneticilerinin
potansiyel mü şteriler aç ı sından da bu değişken setlerini kullanarak tatmin
yaratmalar ı söz konusu olmaktad ır. Fiziksel şartlar tatmine olumlu katk ıyı
sağlayan üçüncü de ğişken seti olarak kar şı m ıza ç ı kmakla beraber, bu
değişken setinin katsay ıs ının diğer iki değişken setine oranla dü şük olduğu
görülmektedir. Bu durum ma ğazan ı n merkezi bir yerde olmakla beraber
özellikle yeterli otopark alan ı bulunmas ı konusunda yetersiz olmas ı ndan ve
müşterilerin mağazan ın iç hacmini yeterli bulmamalar ı ndan kaynaklan ıyor
olabilir. Nihai müşterilerin tatminine negatif etki eden de ğişken setinin
personel olduğu görülmektedir. Çal ışanların giyim - ku şamı , müşterilere
karşı ilgisinin yeterliliği ve müşterilere kar şı hitabı değişkenlerinden olu ş an
bu değişken setinin negatif etki yaratmas ının en önemli sebebinin mağaza
yöneticilerinin az say ı da personel çal ıştırma stratejisinden kaynaklanmas ı
mümkündür. Ayrıca, yetersiz hizmet içi e ğitim de bu negatif etkinin
sebebi olabilmektedir. Mü şteri profili incelendi ğinde, mü şterilerin büyük
bölümünün çal ışanlardan olu şmakla birlikte az ımsanmayacak bir k ısmı nın
da öğrenci olduğu görülmektedir. Dolay ı sıyla, özellikle fiziksel ş artlar
aç ıs ından aranan ürünlerin kolayl ıkla bulunması ve ekspres kasa say ı sının
yeterliliği önem kazanabilmektedir. Ma ğaza yöneticilerinin fiziksel şartlar
ve personel konusunda yapacaklar ı iyileştirmeler ileriye dönük olarak
müşteri tatminini art ırmalarını sağlayabilecektir.
Batıkent Carrefour ma ğazas ı nın nihai mü şterileri aç ı sından tatmin
sonuçlarını şu şekilde yorumlamak mümkündür; söz konusu ma ğazan ı n
nihai mü şterilerinin toplam tatminine en fazla katk ıyı sağlayan değişken
seti pazarlama karmas ı elemanlarıdır. Benzer şekilde bu mağaza
yöneticilerinin de mü şterilerini pazarlama karmas ı elemanları açısından
tatmin etti ğini söylemek mümkündür. Bununla beraber di ğer üç de ğişken
setinin ise, toplam tatmine katk ıları negatif olarak görülmektedir. En az
katkıyı sağlayan de ğişken seti fiziksel şartlar olarak görülmektedir. Reyon
düzenlemelerinin iyi yap ılması , yazar kasa say ısının yeterlili ği, sık alınan
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ürünler için reyonlara girme gere ğinin duyulmamas ı , alışveri ş esnas ında
çalan müzik, yeterli otopark alan ı , ı s ı , ayd ı nlatma ve havaland ı rman ı n
yeterlili ği, ekspres kasa say ı s ı nın yeterlili ği, perakendeci kurulu şun
bulunduğunuz yere yak ı nl ığı , perakendeci kurulu şun iç hacminin yeterlili ği,
perakendeci kurulu ş içindeki i ş letici firmalar ı n çe ş itliliği (unlu mamul,
deniz ürünleri vb) gibi de ğişkenlerden olu ş an deği şken setinin tatmine
negatif etki sa ğlamas ını n en önemli sebebi, di ğer değişken setlerinde oldu ğu
gibi mü şterilerin mağazaya giderken kafalar ı nda olu şturduklar ı beklentiler
ile sunulan hizmetlerin örtü şmemesinden kaynaklanmaktad ı r. Bununla
beraber ma ğazaya giden mü şterilerin %58,8'inin Yenimahalle bölgesinde
ikamet ettikleri ve %59,6's ın ı n otomobilinin oldu ğu dü şünülürse özellikle
otopark yetersizli ği buna etki eden faktörlerin ba şı nda geliyor olabilir.
Yine, diğer değişkenler aç ı s ından da mağaza yöneticilerinin düzenlemelere
gitmeleri gerekmektedir. Tatmine en az katk ıyı sağlayan ikinci de ğişken seti
personeldir. Bu durum personel yetersizli ğinden ve personelin mü şterilere
bekledikleri hizmeti verememelerinden kaynaklan ıyor olabilir. Dolayıs ıyla,
mağaza yöneticilerinin bu konuda gerekli önlemi alarak personel say ı s ını
yeterli hale getirmeleri ve hizmet içi e ğitime daha fazla önem vermeleri
müşteri tatmini sağlamalarında yard ımc ı olacaktı r. Toplam tatmine en az
katkıyı sağlayan üçüncü de ğişken seti ise mü şteri hizmetleridir. Mü şterilerin
%62,6's ı n ı n evli olduğu ve % 68,9'unun çal ıştığı düşünülürse, bu mü şteriler
aç ı sı ndan çocuklar için oyun alanlar ı n ı n yeterlili ği ve çal ışma saatlerinin
uygunluğu gibi değişkenlerin önem kazanaca ğı düşünülebilir. Dolay ı s ıyla,
mağaza yöneticilerinin bu de ğiş ken seti üzerinde yapaca ğı düzenlemeler de
müşteri tatminini art ı rmaları nı sağlayacakt ır.
Tatmine ili şkin tahmin denklemi sonuçlar ı Bilkent Real mağazas ı
için değerlendirilecek olursa şu sonuçları ortaya koymak mümkün
olacaktı r. Bilkent Real'in nihai mü şterilerinin toplam tatminine en fazla
katkıyı sağlayan değişken seti pazarlama karmas ı elemanları d ı r. Bu
durum mağazan ı n müşterilerin pazarlama karmas ı elemanları aç ı s ı ndan
beklentilerini kar şı lad ığını göstermektedir. Bununla beraber pazarlama
karmas ı elemanları seti kadar yüksek olmamas ına rağmen toplam tatmine
en fazla ikinci katk ıyı fiziksel şartlar de ğişken seti, üçüncü olarak ta
personel değişken seti sağlamaktad ır. Ancak, burada üzerinde durulmas ı
gereken durum ma ğaza yöneticilerinin fiziksel ş artlar ve personel de ği şken
setlerini iyile ştirmesi gereklili ğidir. Bu de ği şken setlerinin toplam
tatmine katk ıs ı yükseltilerek mü şteri tatmini art ırı labilir. Bilkent Real
müşterilerinin toplam tatminine negatif katk ı sağlayan deği şken seti ise
müşteri hizmetleridir. Buradan, ma ğaza yöneticilerinin, mü şterilerin
müşteri hizmetleri konusunda beklentilerini yeterince kar şı layamad ıkları
sonucunu ç ıkarmak mümkündür. Bilkent Real mü şterilerinin %68,5'i
evlidir. Söz konusu ma ğazada beyaz e şya reyonunun yoğun olduğu da göz
önüne al ı n ı rsa mü şteri hizmetleri de ği şken seti içerisinde yer alan mobilyabeyaz e şya gibi ürünler için nakliye ve kurulum hizmetlerinin beklentiyi
karşı layamad ığı dü şünülebilir. Aynı ş ekilde çocuklar için oyun alanlar ı n ı n da
müşteri beklentileri düzeyine çekilmesi tatmine olumlu katk ı sağlayacakt ı r.
Özetle, ma ğaza yöneticilerinin bu de ğişken seti üzerinde yapacaklar ı olumlu
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çal ışmalar nihai ve potansiyel mü şterilerin toplam tatminini yükseltici etki
yapacakt ı r.
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Türkiye'nin en büyük be ş perakendecisi s ı ralamas ı nda be ş inci s ı rada
yer alan Tansa ş ' ı n Çayyolu'ndaki ma ğazas ı için tatmine ili şkin tahmin
denklemi sonuçlar ı incelenecek olursa; söz konusu ma ğazaya giden nihai
mü şterilerin toplam tatminine en fazla katk ıyı sağlayan de ği şken setinin
mü şteri hizmetleri oldu ğu görülmektedir. Bu durum ma ğaza yöneticilerinin
bu deği şken seti içerisinde yer alan de ği ş kenler bak ı m ı ndan mü şterilerin
beklentilerini karşı layabildiklerini göstermektedir. Toplam tatmine olumlu
katkı sağlayan diğer de ğiş ken setleri s ı ras ıyla, fiziksel ş artlar, personel
ve pazarlama karmas ı elemanlar ı d ı r. Sonuçlar incelendi ğinde fiziksel
şartlar de ğişken setinin mü şteri hizmetlerine çok yak ı n bir katkı s ı vard ı r.
Bu durum mü şterilerin fiziksel şartlar aç ı s ı ndan mağazadan memnun
oldukları nı göstermektedir. Personel ve pazarlama karmas ı elemanları
deği şken setleri ise toplam tatmine en az katk ıyı sağlayan de ğiş ken setleri
olarak kar şı mı za ç ı kmaktad ı r. Mağaza yöneticilerinin personele hizmet içi
eğitim vererek bu durumu düzeltmeleri toplam tatmini art ı rı c ı yönde etki
yapacakt ı r. Söz konusu ma ğazan ı n işletmeler için en önemli faktörlerden
biri olan pazarlama karmas ı elemanları aç ı s ı ndan müşteri beklentilerini
karşı layamad ığı görülmektedir. Ma ğaza yöneticilerinin vakit kaybetmeden
bu konuda önlem almas ı ve pazarlama karmas ı elemanlar ı aç ı s ı ndan mü şteri
beklentilerine cevap verecek duruma gelmesi gerekmektedir.
Müşteri profili incelendi ğinde, mağazaya gelen mü şterilerin
%62,9'unun lisans ve yüksek lisans mezunu oldu ğu, %25,3'ünün de gelirinin
2500 YTL ve üstü olduğu görülmektedir. Dolay ı s ıyla mağaza yöneticilerinin
sundukları ürün çe ş itliliği ve kalitesini gözden geçirerek bu mü şteri
profilinin beklentilerini kar şı lamaya çal ış mas ı zorunludur.
İş letmeler ancak tüketici tatminini sürekli hale getirebilirlerse uzun
dönemde varl ı kları n ı sürdürebilirler. Dolay ı s ıyla düzenli olarak yürütülen
tüketici tatmini ara ştı rmaları , i ş letmelere kendi eksik yönlerini görme ve bu
eksik yönleri düzeltme fı rsat ı verecektir. İş letmeler aras ı rekabetin yo ğun
ya ş andığı günümüzde bunu ba şaramayan i ş letmelerin ya şama şansları
yoktur.
Bundan sonra buna benzer konuda yap ı lacak çal ışmalarda perakendeci
mağazaları n bu konularda yapm ış oldukları geli ştirme çal ışmaları
incelenerek, toplam tatmine bu çal ışmaları n ne kadar etki etti ği dönemsel
olarak incelenebilir. Böylece hangi de ğiş kenlerin mü şteriler üzerinde en
fazla etkiyi yaratt ığı ortaya konmu ş olacaktı r.
Ayrı ca yapay sinir a ğları yönetiminin başka sektörler aç ı s ı ndan
tüketici tatmini çal ışmaları nda kullan ı lmas ı da bu yöntemin yaygınla ş mas ına
katkı da bulunacakt ı r.

17

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 1-20

KAYNAKÇA

, (1988), DARPA Yapay Sinir Ağları Çal ışmas ı , AFCEA
International Pres: Alexandria.
Bortikowski, Boris, Llosa, Sylie, (2004), "Customer Satisfaction
Measurement: Comparing Four Methods of Attribute
Categorisations", Service Industries Journal, Vol. 24, Issue 4, July,
pp. 67 - 82.
Bowen, John T, Chen, Shiag-Lih, (2001), "The Relationship Between
Customer Loyalty and Customer Satisfaction", International Journal
of Contemporary Hospitality Management, Vol. 13, No: 5, pp. 213
- 217

a

Churchill, Gilbert A., Surprenant, Carol, (1982), "An Investigation Into The
Determinants of Customer Satisfaction", Journal of Marketing
Research, Vol. XIX, November, pp. 491 - 504

pe
cy

Cichocki, Andrzej, Unbehaven, Rolf, (1993), Neural Networks for
Optimization and Signal Processing, John Wiley&Sons: England.
Çörek, Esra Tolunay, (2003), Mü şteri Memnuniyetinde istatistiksel
Yöntemler ve Bir Uygulama, Yay ımlanmam ış Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri
Anabilim Dal ı : İstanbul
Davies, Fiona M., Goode, Mark M.H., Mountinho, Luiz A., Ogbonna,
Emmanuel, (2001),
"Critical Factors In Consumer
Supermarket Shopping Behaviour: A Neural Network Approach",
Journal of Consumer Behaviour, Vol. 1, March, No: 1, s. 35 - 49.
Dholakia, Utpal M., Morwitz, Vicki G., (2002), "The Scope And Persistence
Of Mere-Measurement Effects: Evidence From A Field Study Of
Customer Satisfaction Measurement", Journal of Consumer
Research, Sep. , Vol. 29, Issue 2, pp. 159 - 167
Elmas, Çetin, (2003), Yapay Sinir Ağları (Kuram, Mimari, E ğitim,
Uygulama), Seçkin Yay ınları : Ankara.
Flanagan, Theresa A., Freder ı cks, Joan O., (1993), "Improving Company
Performance Through Customer-Satisfaction Measurement and
Management", National Productivity Review, Vol. 12, No: 2, Spring
93, s. 239 - 258.
Garver, Michael S., (2002), "Using Data Mining For Customer Satisfaction
Research", Journal of Marketing Research, Spring2002, Vol. 14, Issue
1, s. 8-12.
18

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 1-20

Güneri, Nuray, Apayd ı n, Ayş en, (2004), "Ö ğrenci Ba şarı ları n ı n
S ı n ı fland ı rı lmas ı nda Lojistik Regresyon Analizi ve Sinir A ğları
Yakla şı m ı ", Ticaret ve Turizm E ğitim Fakültesi Dergisi, Y ı l: 2004,
Sayı : 1, s. 170 - 188.
Hackl, Peter, Westlund, Anders H., (2000), "On Structural Equation
Modelling For Customer Satisfaction Measurement", Total Quality
Management, Vol. 11, Nos. 4/5&6, pp. 820-825
Hallowell, Roger, (1996), "The Relationships of Customer Satisfaction,
Customer Loyalty and Profitability: An Empirical Study",
International Journal of Service Industry Management, Vol. 7, No: 4,
pp. 27-42

cy
a

Hesselink, Martijn, Wiele, Ton Van Der, Boselie, Paul, (2002), "The
Importance of Customer Satisfaction in Organisational
Transformation: A Case of a DUTCH Temporary Employment
Agency", Erasmus Research Institute of Management, ERIM Report
Series Reference No: ERS-2002-60-ORG http://www.collezione.com .
tr/basin_odasi.asp?page=42, 27.02.2006.
Krycha, Karl A., Wagner, Udo, (1999), "Applications of Artificial Neural
Networks in Management Science: A Survey", Journal of Retailing
and Consumer Services, Vol. 6, p. 185 - 203.

pe

Kurup, Pradeep U., Dudan ı , Nitin K., (2002), "Neural Networks for
Profiling Stress History of Clays from PCPT Data.", Journal of
Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, July 2002, Vol. 128,
Issue 7, p. 569, 11p.
Liao, Nelson N. H., Chiang, Arthur C. Y., (2005), "Management Model To
Create Customer Satisfaction: An Empirical Research On Suppliers'
Perspectives", The Journal of American Academy of Business, Vol.
6, Issue 2, March, pp. 159 - 165.

Löthgren, Mickael, Tambour, Magnus, (1996), "Productivity and
Customer Satisfaction -A DEA Network Model-", Stockholm
School Of Economics, Working Paper Series in Economics and
Finance, No. 140, December
Mihelis, G.,, Grigoroudis, E., Siskos, Y., Politis, Y., Malandrakis, Y.,
(2001), "Customer Satisfaction Measurement in The Private Bank
Sector", European Journal of Operational Research, Volume 130,
Issue 2 , 16 April, pp. 347-360.
Piercy, Nigel F., Morgan, Neil A., (1995), "Customer satisfaction
measurement: A processual analysis", Journal of Marketing
Management, Nov., Vol. 11, Issue 8, pp. 817 - 834
19

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 1-20

Schiffman, Leon G., Kanuk, Leslie Lazar, (2004), Consumer Behavior,
International Edition, 8th Ed., Prentice Hall: New Jersey.
Solomon, Michael R., (2004), Consumer Behavior : Buying, Having and
Being, International Ed., 6th Ed., Prentice Hall.
Söderlund, Magnus, (1998), "Customer Satisfaction and Its
Consequences on Customer Behaviour Revisited", International
Journal of Service Industry Management, Vol. 9, No: 2, pp. 169188
Wang, Jun, Takefuj I, Yoshiyasu, (1993),
Neural Networks In
Design and Manufactoring, World Scientific Pub.: Singapore.

cy
a

Wiele, Ton Van Der, Boselie, Paul, Hesselink, Martijn, (2001),
"Empirical evidence for the relation between customer
satisfaction and business performance", Erasmus Research
Institute of Management, ERIM Report Series Reference No:
ERS-2001-32-ORG, May

pe

Yeung, Matthew C. H., Ging, Lee Chew, Ennew, Christine T, (2002),
"Customer satisfaction and profitability: A reappraisal of the
nature of the relationship", Journal of Targeting, Measurement
and Analysis for Marketing, Vol. 11, Issue 1, pp. 24 - 33

20

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 21-36

KITLE ILETI ŞIMIN SOSYOLOJ İK
ETKI KURAMLARINDAN
MEDYA BAĞ IMLILIĞI

Çetin Murat HAZAR*

a

Özet: Bu çalışmada Kitle iletişimin sosyolojik kökenli etki kuramlar ından
birisi olan medya bağımlılığı kuramının incelenmesi amaçlanm ıştır. Medya bağımlılığı kuramı özellikle geli şmiş toplumlarda insanların medyaya
bağımlı olduklarını ileri sürmektedir. Bu bağımlılık, belirsizli ğin olduğu
kriz durumlarında artmakta ve insanlar bilgi ihtiyaçlarını kitle ileti şim
araçlarıyla karşılamaya çalışmaktadırlar. Medya bağıml ılığı bu yönelimi,
ileri sürdüğü psikodinamik-sosyodinamik modellerde, medya sistemi, sosyal sistem ve izleyiciler etraf ında kurduğu etki bazl ı davranışsal modeliyle
çözmeye çal ışmaktadır.
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Anahtar kelimeler: Medya, Kitle ileti şimi, Medya Ba ğımlılığı Kuramı

Media Dependency as One of Theories of Sociological Effect of Mass Communication

pe

Abstract: In this study, it is aimed to examined the media dependency theory, one of sociological-based effect theories of media communication. The
media depency theory suggests that people in developed societies, in particular, are dependent on the media. This dependency increases in crisis situation where uncertainity prevails, and people try to be informed by means
of mass communications then. Media dependency tries to explain this orientation with suggested impact-based behavioral model based on psychodynamic-sociodynamic models, media system, social system and audience.
Keywords: Media, Mass Communication, Media Dependency Theory.

GIRI Ş
Kitle ileti ş imin sosyolojik etkilerinden olan Medya Ba ğı ml ıl ığı
s ı nı rl ı etkiler ile güçlü etkiler kuramlar ını birle ştirmektedir. Sandra
Ball-Rokeach ve Melvin DeFleur taraf ı ndan 1976 y ı l ı nda ortaya konan
Medya Bağı mlı lığı , insanların özellikle geli ş mi ş toplumlarda medyaya
çe şitli biçim ve oranlarda ba ğı mlı olduğunu, bunun ki ş iden ki şiye, toplumdan topluma de ğiş iklik gösterdi ğini ileri sürmektedir (Severin ve
Tankard, 1994: 460-461). İlgili kuram, ili ş kileri sistem kuram ı na uygun
* Dr. G.U. Iletişim Fakültesi
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ele almas ı ve gerek sistem içi ve gerekse sistem d ışı etkiler üzerinde
durmas ıyla günümüzde de tart ışı lmaya devam etmektedir.
MEDYA BAĞIMLILI ĞI KURAMININ ÖN KABULLERI
Medya Bağı ml ı lığı a ş ağıda belirtilen ön kabullerden yola ç ı kmaktad ır
(http://www.uoregon.edu/—dmerskin/theories.html);
1) Bütün toplumlardaki insanlar, yiyecek, korunmak, çal ış mak, ula şı m,
politika, eğlence ve aile ya ş am ı nın diğer yönleriyle ilgili bir çok konuda
karar vermek amac ıyla enformasyona ihtiyaç duyarlar.
2) İ nsanlar, geleneksel toplumlarda, ya şam ın benzer yollar ı nı takip etmeye yatk ındırlar ve büyük ailelerin sözlü ileti şimine, derinden kurulan arkada şl ı klara, uzun dönemli kom şuluklara ve ihtiyaç duyduklar ı
enformasyonu ele geçirdikleri di ğer sosyal ili ş kilerine ba ğlan ı rlar.

cy

a

3) Kentsel endüstri toplumlar ı , d ış arıdan ve içeriden büyük göç almaktad ı r. Bu nedenle buralardaki toplum yap ı ları nda, ı rk, etnik, mesleki
özellik ve ekonomik s ını f gibi adamakı llı büyük farkl ı l ıklar bulunmaktad ı r.
4) Yukar ıda bahsedilen büyük sosyal farkl ı l ı klardan dolay ı , kentsel endüstri toplumlar ı ndaki insanlar, günlük hayatta ihtiyaç duydu ğu enformasyonu ele geçirmek için, daha az yüz yüze ileti şim kanallar ına sahip
bulunmaktad ı rlar.

pe

5) Böylece kentsel endüstri toplumundaki insanlar, herhangi bir karar ı
vermek için medyaya ba ğı ml ı d ı rlar. Medyadan onlar, kararlar ı nda temel olarak kullanabilecekleri bir enformasyon ak ışı nı , öğüdü, haberlerde eğlencelerde ve reklamlarda gerçek ya şamda da oynayabilecekleri
bir sosyal rol tipini bulabilmektedirler.
Özellikle bilgi toplumu olma a ş amas ı na gelmi ş geli şmi ş batı lı
toplumlar için bu ön kabullerin geçerli oldu ğu ortadad ı r. Bu toplumlarda, sosyal dokudaki zay ıflamadan dolayı , bireyler daha çok i şyerleri
ve ev ortamlar ına kapanmaktad ı r. Dolayı sıyla olup bitenlerle ilgili en
önemli kaynakları kitle ileti ş im araçlar ı olmaktad ı r.
Geleneksel toplumlardaki kamuoyu önderleri yerlerini medyaya
b ırakmaktad ır. Ancak bilgi toplumu kavram ıyla birlikte, paradoksal bir
biçimde insanlar evlerinden ve i şyerlerinden ayr ı larak, gönüllü kurulu ş lara, etnik yap ı ları na ve dini görü ş lerine ağı rl ık vermeye ba şlamaktad ı rlar. Yine de geleneksel toplumlardaki oldu ğu kadar bir toplumsalla şmaya ula şı lamamakta, bireysellik temel nitelik olarak kalmaktad ı r.
Bu konjonktürel yap ı içerisinde medya ba ğı mlı lığı , kitle ileti ş i-
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minin kamuoyu nazarında neden bazen güçlü ve doğrudan, bazense
dolayl ı ve nispeten çok daha yumu ş ak etkiler içerdi ği üzerinde yo ğunla şmaktad ı r (http://www.totk.com/writerall//2.php?fid =ARW&pid =728).
"Etkiler medyan ı n çok güçlü olmas ı ndan de ğil, izleyenlerin ihtiyaçlarını gidermek için organize olmas ı ndan kaynaklanmaktad ı r", "Medya
tarafından sağlanan enformasyona izleyicilerin ba ğl ı l ık derecesi, izleyenlerin inançlar ını değiştiren medya mesajlar ı nı anlamada önemli bir
faktördür" ve "Ya şad ığı mız dünyay ı anlamak, toplumda anlaml ı ve etkili olabilmek, kaç ış ve eğlence için endüstriyel toplumlarda medyaya bağı ml ı l ık gittikçe artmaktad ı r" temel ilkelerinden yola ç ı kan medya bağı ml ı l ığı (http://fly.hiwaay.net/—jmcmulle/314msdt.htm), ba ğı mlı lı k ili şkilerinin doğas ında ve derecesinde ilk önce toplumdaki denge, çat ış ma,
istikrars ı zl ık büyüklüklerini, sonra da medyan ın enformasyon sa ğlama
ve tutum olu şturma fonksiyonunu tart ış makta ve medya etkileri sürecinin interaktif yap ı sı üzerinde durmaktad ır (Watson ve Hill, 1989:16).

a

PS İKOD İNAMİK VE SOSYOKÜLTÜREL MODELLER
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Medya Bağı mlı l ığı nı n öncülerinden DeFleur ve Ball-Rokeach,
ileti şimin temel sorunlar ından biri olarak kabul edilen kitle ileti şimi
ile ikna aras ı ndaki ili ş kiyi ortaya koymak için psikodinamik ve sosyokültürel modelleri kullanmaktad ı rlar.
Psikodinamik modelde, kitle ileti ş imi üzerine yap ı lan ara ştı rmalar ki şisel farkl ı lıklar esas ına göre de ğerlendirilir. Buna göre, gönderilen mesajlar ı n gerçek niyeti, insanlar ın iç psikolojik yap ı s ını (tutum,
motivasyon, öğrenme ve idrak) dolay ı s ıyla da insanlar ın davran ış larını değiştirmektir. Ikna süreci içinde öncelikle ki ş inin kavrad ığı olgu,
sonras ı nda tutumu ve en sonra da davran ışı nı deği ştirmek hedef olarak
al ı nmal ı d ır. Burada, mesaj verenin hedef kitlesini ikna etmek istediği mesaj, motivasyonun psikolojik süreci ve son eylemi anlamland ı rma
önem ta şı maktad ı r.
Hedef kitlenin iç de ği şiminin analizi üzerine odaklanan psikodinamik modelin tersine sosyokültürel model, sosyal realitelerini kurmak
ve insanlara bir dünya görü ş ü sağlamak amac ıyla kamuya gönderilen
mesajlarla toplumsal boyutlu çok büyük etkileri ele almaktad ı r. Sosyal
platformda, kitle ileti ş imin sosyal fenomenlerini aç ıklamak için insanlar referans çerçevelerini bazen bilinçsizce de olsa günden güne daha
fazla kabul etmektedirler.
Sosyokültür; hedef kitlenin ikna edilmesi için üretilen mesaj,
her bir toplulu ğun sosyal sürecinin s ınıfland ırı lmas ı , toplum tarafından
kabul edilmi ş bulunan eylemlere bir izah tarz ı olu şturma ve davran ışı
deği ştirme sürecinden geçerek, kitle ileti ş imin uzun dönemdeki etkisini temsil etmektedir. Kamuoyu, kitle ileti şimin bulgu ve aç ı klamalarıyla kı sıtlanmakta, s ını rland ırı lmakta ve kamuoyunu olu şturan bireyler
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de muhalif olarak tan ı nmak istemedi ğinden toplum tarafı ndan daha
çok kabul edilen konulara yönelmektedirler (http://home.kimo.com.tw/
popfty/ume 1.htm).
MEDYA BAĞIMLILIĞrI KURAMININ SISTEM YÖNÜ

a

Psikodinamik ve sosyokültürel etkilerin de ötesinde, olaya sistem baz ında yakla ş an medya bağı mlılığı , medya, izleyici ve toplum kompenantları nı bir bütün olarak ele almaktad ı r. Bu yap ılanma içinde, yap ı
(medyan ı n, politik, ekonomik
ve diğer sistemlerle karşı l ı klı bağı ml ı l ık ilişkileri şablonu), içerik (ki şilik ve
sosyal grup rolleri içinde
sosyal çevrenin do ğas ı), medya (mesajlar ı=
yararlarını belirtmek
ve mesajları kurmada medya sistemi aktivitelerinin do ğas ı ve kalitesi), ki şiler aras ı ağ (ki şiler aras ı ağın biçimlendirdiği kiş isel medya ile
ilgili beklenti ve motivasyonlar) ve ki ş isel faktörler (medya kullan ı mı tarafı ndan gereksinimi karşı lanan ki şisel hedefler) devreye girmektedir
(http://www.colostate.edu/depts/speech/rccs/theory12.htm) . Bağı mlı lı k
derecesi ise (http://osu.orst.edu/instruct/c ımm321/gwalker/effectsmedia .
htm), enformasyon fonksiyonunun miktar ı ve merkeziyetçili ği ile sosyal
dengeye göre şekillenmektedir.

pe
cy

Enformasyon fonksiyonunun miktar ı ve merkeziyetçili ği temsil
eden medya, kurama göre, e ğlenceyi, devlet aktivitelerinin kontrolünü,
eğitimi ve sosyal birle ş meyi içermektedir. Sosyal denge ise, de ğiş im
ve çat ışma yüksek oldu ğunda, kurumlar ve inançlar, eylemler şüpheli
olarak ortaya konuldu ğunda sars ılmakta ve insanlar yeni bir de ğerlendirme yapmakta ve seçenekler aramaktad ı r. Böyle durumlarda belki de
biraz da alternatifsizlikten dolay ı medyaya güven artmaktad ır.
Bilişsel ve entelektüel atmosfer dikkate al ınd ığı nda, muhtemel
medya rolü olarak, belirsizli ğin çözümü, tutum olu şturma, gündem kurma, insanların inanç sistemlerinin yayg ınlaşmas ı , değerlerin di ğerlerine aç ı lmas ı öngörülebilmektedir (Watson ve Hill, 1989, 54).
Dolayısıyla belirsizlik ve kriz ortamlar ı medya bağımlılığı için
önemli bir rol oynamaktad ır. Bu tip durumlar ı n kitle ileti şimi için büyük bir izleyiciler grubu yaratmas ı beklenmektedir. Bu fenomenin test
edilmesi için genellikle Kennedy suikast ı ve 1991 Körfez sava şı örnek
olarak s ık sık kullanılmıştır. Özellikle kuvvetli bir korkuyla yüz yüze
kal ı nd ığında enformasyon elde etme ve uygun görülen bir kaynak olarak kitle ileti şim araçlarından faydalanma iste ği ortaya ç ıkmaktad ı r.
Kuram ı n öncülerinden Ball-Rokeach, daha yüksek dereceli bir korku
algısı nın daha güçlü bir medyaya ba ğı mlılığa insanları yöneltti ğini, bunun sonucunda ise enformasyon için bir arzu yaratt ığı nı ileri sürmektedir (Loges, 1994:5). Özellikle sosyal çat ışmaya yol açan sosyal denge
bozuklukları yüzünden, toplumda yap ısal istikrars ı zl ıkların büyüdüğü
zamanlarda medya ba ğımlılığı etkisi büyümektedir. Buna örnek olarak
gösterilen seçimler gibi önemli karar verme zamanlar ı nda insanlar ı n
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medyaya özellikle televizyona ba ğı ml ı l ığı artmaktad ı r. Toplumda bilinmeyenler yükseldikçe insanlar ı n referans çerçevesi daha az aç ı k hale
gelmekte ve sonuç olarak izleyenlerin medyaya olan ba ğı mlı lı kları artmaktad ır (Watson ve Hill, 1989:54).
Büyük sosyal de ği ş ikliklerin ve deği ş imin olduğu zamanlarda özellikle kentsel endüstri toplumlar ında enformasyon sa ğlama için
medyaya yüksek oranda ba ğı mlı lık ortaya ç ı kmaktad ır. Toplumun ihtiyaçlar ı daha fazla medya taraf ından sağlanan enformasyonla giderildiğinde medyan ı n hizmet fonksiyonu artmakta, toplumdaki medyaya ki ş isel bağı ml ı lı k da fazlala ş makta ve medyan ın toplum üzerindeki etkileri
de çoğalmaktad ı r (http://www.ou.eduideptcomm/dodjec/groups/00B3/1iteraturereview.htm).
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Hirschburg, Dillman ve Ball-Rokeach (1987:119-125), Washington
Eyaletindeki St. Helens Volkan ı nı n patlamas ı nı , medya sistem ba ğı ml ılığı için yaygı n belirsizli ğin ekstrem bir örne ği olarak vermektedirler.
Olay oldu ğu s ıralarda insanlar bunun kendileri ve toplum için ne anlama geldiğinin tamamiyle bilincinde bulunmuyorlard ı . Bu gibi yüksek
belirsizlik şartlar ı , normal enformasyon arama örüntülerinde bozukluklara yol açmakta, ancak yine de kitle ileti ş im araçlar ını n etkileri eğitim gibi sosyal kategori farkl ıl ıklarına, tutum gibi ki ş isel farkl ı lı klara ve
kullanı lan medya tiplerine göre de ğişebilmesine ra ğmen, varl ı kları nı
sürdürmektedir.
St. Helen Volkan ı ile ilgili olarak ara ştırmac ılar, medya bağı mlılığı konusunda a ş ağı daki hipotezleri ortaya koymu ş lard ır:
1. Medya, belirsizliğe çözüm arayan ki ş i tarafı ndan ana kaynak olarak
kullanı lı r.
2. Belirsizliği çözmede medya enformasyonu etkisiz kald ığı nda, insanlar yine de belirsizlik sorununu gidermek için medyay ı kullanmayı sürdürürler.
3. Aynı belirsizlik deneyimini paylaş an insanlar, sosyal kategori ve kişisel farkl ı lıklara rağmen ayn ı medya kullanımı kal ı pları nı göstereceklerdir.
Yap ı lan çal ış ma sonucunda, ilk hipotez bulgularla aç ıkça desteklenmi ştir. Hem ki ş iler aras ı , hem de medya kaynaklar ını n kullan ı lmas ı na rağmen medyan ı n dominant enformasyon kayna ğı olduğu görülmüştür.
İkinci hipotezde ise, medyadan gelen belirsizli ği çözen enformasyonları n eksik olmas ına rağmen, medyanı n en güçlü enformasyon
kaynağı olarak baki kalmas ı da bulgularla desteklenmi ştir.
Son hipotezde özellikle elektronik ve yaz ıl ı medya araçlar ı de25
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ğerlendirmeye tutulmu ş, elektronik medyan ın kullanıldığı durumlarda
baz ı küçük sosyal kategori farkl ı lıkları bulunmasına rağmen, enformasyon arama pratiklerinin homojenle ştirilmesi bulgularla desteklenmi ştir.

a

St. Helen'in volkanik çevresel de ği ş imi insanları , onlar olayla
sosyal realiteleri yakalayamadan yakalamas ı nda olduğu gibi, süratli
olan sosyal de ği şim sosyal bir ku ş atma yaratmaktad ır. Dolay ı sıyla bu
hızdaki bir sosyal değiş im, insanların çevrelerinde vuku bulan olaylar ı
yorumlamak ve ke ş fetmek için sosyal realiteyi kuramadan üstlerine gelmektedir. İnsanlar da, faydal ı olsun veya olmas ı n d ış dünyay ı yorumlamak ve korkuyu azaltabilmek için öncelikle medyaya yönelmektedirler.
Bireyselliğin, gruplar ı n, örgütlerin ve sistemlerin medya sistemiyle birbiri içine geçti ği karma şı k bir ilişkiler yumağı sunmakta (Loges, 1994:6)
olan Medya ba ğı ml ı lığı kuram ı, genel olarak toplum, medya ve izleyici
sacayaklar ı üzerine kurulmu ştur. Medya bağıml ılığı nın artmas ı nda veya
azalmas ında bu üçlü sacaya ğı nın ve belirsizli ğe de bağl ı olarak bunlar
aras ı ndaki ilişkilerin önemli rolleri bulunmaktad ır.
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Bağı mlılık kuram ı, toplumsal sistemi, materyal sanat eserleri,
simgesel süreçler, de ğerler ve düzenleyici mekanizmalar ı içeren yerle ş miş bir kültür olarak ele almaktad ır. Bu kültürün dinamik unsurlar ı
olarak da fikir veya oybirli ği, uygunluk gibi istikrara do ğru yönelen güçlerle, de ğişim ve çat ışma güçleri ileri sürülmektedir. Farkl ı demografik
karakterleri içeren toplumsal sistemin yap ısını , roller, kurallar, toplumsal denetim ve tasnif etme i ş lemleri ile resmi ve gayri resmi gruplar
olu şturmaktad ır.
Toplumsal Sistemler

edya Sistemleri

De ğişen bilgi i şleglerinin sayisi

Deği şen yap ı sal denge demees

izleyiciler (Hedef Eitk)

Değ iş. Medya Bilgisi. Ol. Ba ğıml ı lık
Derecesi

Etkikr
Bilişsel
Duygusal
Davranışsal

Ş ekil 1. Medya Ba ğunlil ığı Kuram ı
26

ve merkeziyetşiliği

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 21-36

Kaynak: Severin, Werner ve James Tankard (1994), İ leti ş im Kuramlar ı ,
(Çev. Ali At ı f Bir ve Serdar Sever), Anadolu Üniversitesi Yay ınları , Eski şehir, sayfa 462.
Bu genel toplumsal sistem medya sistemine önemli s ı nırlamalar
getirmekte ve böylece bu sistemin karakterine, enformasyon iletim görevlerine ve çal ış ma yöntemlerine önemli etkilerde bulunmaktad ı r.
Toplumsal sistem ayn ı ş ekilde izleyiciler üzerinde de büyük etkilere sahiptir. Ki şisel farkl ı lıklar, toplumsal kategorilere üyelik ve toplumsal
ilişkilere kat ı lma gibi konularda olumlu veya olumsuz olarak varl ı k gösterir. Ayn ı zamanda toplumsal sistemi anlamak, rol yapmak ve fantezi
dünyas ına kaç ış gibi ki ş ide gereksinimler yaratacak ş ekilde etkin olabilmektedir (Erdo ğan ve Alemdar, 1990:122).
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Medya sistemleri, genel olarak say ıca ve verdikleri bilgi i şlevlerinin merkezili ği aç ıs ı ndan farkl ı la ş maktad ır. Ekonomisi geli şmiş
toplumlarda medya, demokratik seçimlerin olu ş abilmesi için halka hükümet ve politika hakkı nda bilgi sağlamak, hükümetin 4. kuvveti veya
bekçisi gibi hizmet etmek, acil durumlarda genel alarm ve yayg ın ses
duyurmak, ekonomik sistemin i ş lemesinin sürmesi için gereken bilgiyi
sağlamak, insanlar ı belirli yönlere yönlendirmek ve insanlar ı n rahatlamas ına yard ım etmek ile bo ş zamanlarını doldurmak için gereken
büyük miktarda e ğlence içeri ğini sunmak gibi çok say ı da i şlevi yerine
getirmektedir (Severin ve Tankard, 1994: 461).
Özellikle belirsizli ğin hakim olduğu durumlarda, medya toplumdaki di ğer yap ı larla birlikte, ba ğı ml ı lı k derecelerinde de ğiş iklik
yaratan, baz ı sorunlarda yard ı mlaşma, baz ı larında ise çatışmaya yol
açabilen büyük bir güce sahiptir. De ği ş im makrodan mikroya (sistemlerörgütler-aileler-di ğer küçük gruplar-bireyler) oldu ğu gibi, mikrodan da
makroya doğru geli ş ebilir. Böylece bir ki ş inin deği şimiyle, onun çevresindeki ki ş ileraras ı ağ, ağın deği ş imi sonucunda örgütler, sistem ve en
son olarak da toplum de ğiş ebilir. Buna örnek olarak olumsuz baz ı kelimelerin kullan ıma giri şi gösterilebilir. Televizyon ve film prodüksiyonu
yazan ki ş ilerin özel hayatlar ında bu kelimeleri kullanmas ıyla, bunlar
çal ış ma yerlerinde de ra ğbet görmeye ba ş larlar. Sonra da a ğ veya film
ş irketi tarafı ndan onaylanm ış olan projelerde kullan ıl ı rlar ve dolay ısıyla da bunlar ı seyreden ki ş iler tarafı ndan da kullan ı lmaya ba ş lanm ış
olur. Böylece olumsuz kelimeler tekrar di ğer gruplara ve kamuoyu önderlerine ta şınabilirler (http://fly.hiwaay.net/—jmcmulle/314msdt.htm).
Farkl ı toplumlardaki medya deneyimleri, onlar ın yapısı , içeriği
ve izleyenlerinin kültürel, legal ve ekonomik özelliklere göre birbirinden
ayrıldığı nı göstermektedir. Politik, ekonomik ve di ğer sosyal sistemlerle
ilişkileri yüzünden medya sistemi çok farkl ı sosyal roller oynamaktad ı r. Bu yüzden yarat ılan içerikten önce, medya içeri ğini biçimlendiren
politik, ekonomik ve sosyal gerçeklikler bulunmaktad ı r. Medyan ı n olu şturduğu içeri ği nas ıl üretti ği ve medya ürünlerini tüketmenin kültürel,
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sosyal ve ki ş isel önemini anlamak için, medya ile di ğer sosyal sistemler
aras ı ndaki yap ı sal ili şkiler dikkate al ınmal ıd ır. Örneğin, toplumun politik, askeri ve ekonomik istemleri ile medyan ı n ilişkisi, medya içeriğini
olu şturmada etkili olan gelenekler, de ğerler ve roller gibi kültürel gerçeklikler vb. gibi.
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Herhangi bir medya sistemini ve onun ürünlerini anlamak için,
toplumlar aras ı ndaki farkl ı lıklar kadar medyan ın örgütsel yap ı sı üzerinde de durmak gerekmektedir. Kitle ileti ş imin hemen her yerde geçerli
olan özelli ği organize olmas ıd ır. Bütün medya çal ış anları , toplum hayatını n çok büyük bir bölümüne yay ı lmış bulunan devlet ve özel sektörle,
resmi, karma şık ve bürokratik yap ı larda çal ışı r. Medyan ı n bulunduğu
her yerde ne yay ınlanacağı ve ne dağıtılacağı genellikle en sonunda
bürokratik yap ıda resmi roller üstlenen bir çok ki şiye dayanmaktad ı r.
Örneğin Amerika Birle şik Devletlerinde yer alan serbest giri şim sisteminin yap ı s ı ndan dolay ı , gazete, radyo, televizyon gibi ileti şim sektörüyle network ve da ğıtıc ı lar gibi sektörlerde, reklam alma ve finansörlerle uluslar aras ı ticaret ş irketleri gibi finansal destek sa ğlayan di ğer
kaynaklara bir ba ğıml ılık bulunmaktad ır. Ancak bununla birlikte, daha
karmaşık bir ş ekilde, ele ştirmenlere, düzenleyicilere ve kanun koyuculara, üretim süreçlerini devam ettirebilmek için ihtiyaç duyarlar (BallRokeach ve Cantor, 1987:14-15).
Örgütsel bazda ise, baz ı medya organizasyonlar ı daha demokratikken, baz ı ları nda yöneticilerle çal ış anlar aras ında bir çatış ma bulunmaktad ır. Kontrolü elinde tutanlarla içeri ği yaratanlar aras ındaki
çatışma öyle görünse de pek abart ı lmış değildir. Yine de genel olarak
yönetici personelle ürün yarat ıc ı personel aras ı nda aynı temel değerleri ve normları payla ş maktan ötürü bir genel kabul vard ır. Haberler bu
nedenle bir fundamental inanç konsensusu ortaya koymakta, içerik üzerine beliren zorluklar ise bu konsensüs yard ı mıyla giderilebilmektedir.
Örgütsel kontrolü sa ğlayan ve de ğerlerle inançlar ı yükleyen yöneticiler bu sayede örgüt ve toplum içinde elit pozisyonlar elde etmektedir. Tabii ki medya örgütleri içinde özellikle holding pozisyonunda olan
örgütlerde çal ışanlar di ğerlerine göre avantajl ı bir yer elde edebilmektedir. Böylece, medya örgütlenmesi içinde yer alan yönetsel ve yarat ı c ı
rolün sahipleri pozisyonu iyile ştirme, gelir ve sosyal statü aç ısı ndan izleyicilerinden daha iyi bir yere sahip olabilmektedirler. Me şhur olma
durumunda ise, toplumun hepsi veya bir k ısmı için davran ış veya ahlak
standartlar ını koyabilir veya bir model olabilirler. Toplumun önemli bir
parças ı olabilmek için medya örgütlerinde çal ış mak hemen hemen bütün ülkelerde faydal ı sonuçlar verebilmektedir.
Medya organizasyonları genellikle holdingin sadece bir parças ını temsil etmektedir. RCA, NBC'nin ve daha birçok medya d ışı i şlerin,
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Coca-Cola ise Columbia Pictures ve di ğer medya üretim ve da ğıtı m şirketlerinin sahibi konumundad ı r. Dolayı s ıyla medyayı ba ş lı ba şı na bir
unsur olarak di ğer ili şkilerinden ay ı rarak ele almak hata yapmay ı da
beraberinde getirecektir (Ball-Rokeach ve Cantor, 1987:16-17).
Medyan ın sağlad ığı en görülebilir bağlantı izleyiciyle olan ı d ı r.
Medyan ın üretti ği içerikten, medyan ın sundu ğu herhangi bir şeyi pasif
olarak kabul eden bir tüketici olmad ığı ndan izleyici sosyal ve ki ş isel realiteleriyle uyu şanlar ı payla şı r. Medya da izleyenini gönüllü veya gönülsüz, bilinçli veya bilinçsiz çe ş itli kurumlara bağlar, ki ş isel ve kolektif
ya şamda önemli roller oynar. Ondan ho ş lan ılsa da ho ş lanı lmasa da aile,
politika, ekonomi, eğitim, sağl ık, askerlik, din, resmi ve di ğer kurumlarla ilgili bütüncül bir bilgi kaynağı dır.
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İ zleyiciler, hem kitle ileti ş im araçlar ı nın bir kullan ıc ı sı , hem de
toplumun bir üyesi olarak, hem kurulmu ş toplumsal gerçeklerle, hem de
enformasyon kaynaklar ıyla bağı mlı lık ilişkileri yüzünden kitle ileti şim
iletileriyle karşı la şı rlar. İzleyiciler toplulu ğunun sahip olduğu toplumsal gerçekler, toplumsal sistemin kültür olarak verdi ği, toplumsalla ştı rdığı ve toplumsal etkinliklerini ortaya ç ıkard ığı süreçlerin ürünüdür.
Yine izleyicilerin medya ba ğı mlı lığı , sosyokültürel sistem, toplumsal
kategorilerdeki üyelik, bireysel gereksinimler, medya sisteminin ki ş iler
ve toplum için yapt ığı enformasyon görevlerinin miktar ı ve onlar için
merkezili ğinin bir ürünüdür (Erdo ğan ve Alemdar, 1990: 122).
Örgütsel olarak ise, medya organlar ı izleyicilerine sembolik içerik sağlamaktad ır. Medya içeri ğinin üretimini kontrol eden medya yönetimi, aynen herhangi bir giri ş imcinin tüketicinin ne iste ğini bilmesi
gibi, izleyicinin talepleriyle, formatlar ı nın ve hikaye seçiminin düzeltilmesini s ı k sık sağlamaya çal ış maktad ı rlar. i ş adamlar ı gibi izleyicilerinin istekleri do ğrultusunda kararlar ını değiştirmektedirler. izleyicilerin, genel olarak medya içeri ğine bağlı olmaları na rağmen, içeriğin
kararla ştırı lmas ında küçük ve sistematik rolleri bulunmaktad ır. Ancak
bu izleyicilerin kolektif üyelikleri, özellikleri ve ki ş isel güçleri derecesinde önemli farkl ı lı klar göstermektedir. Ekonomik veya politik elit
konumunda bulunanlar ın ve yüksek s ınıf ve statü sahiplerinin medyaya daha fazla giri ş yapt ı kları görülmektedir (Ball-Rokeach ve Cantor,
1987:17-18).

MEDYA BAĞIMLILI ĞININ SINIFLANDIRILMASI
Bağı mlıl ık kuram ı , ki ş ilerin kendileriyle ve çevreyle ilgili en
kuvvetle hissedilen ihtiyaçlar ını , ili şkilerini anlama, oryantasyon ve
oyun şeklinde s ını fland ırmaktad ır (Loges ve Ball-Rokeach, 1993:603).
Bu kavramlar, medya ili şkileri için ki ş isel sabit motivasyonun temel
tipleri olmas ı amac ıyla bireysel ve sosyal boyutlarda ileri sürülmü ştür
(Loges, 1994:6).
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Tablo 1. Bağımlılığı n Sınıflandırılması

Kendi
Kendine

Sosyal

Anlama

Oryantasyon

Oyun

Kendi Kendine Anlama

Bireysel Oryantasyon

Bireysel Oyun

(Kişinin kendisini anlamas ı ve

(Ne alaca ğını ve nasıl giyineeeğini

(Yalnı z olduğunda

kişi olarak geli şmesi)

kararlaştmna)

rahatlama)

Sosyal Anlama

Karşılıklı Etkileşim Içinde Ory.

Sosyal Oyun

(Dünya hakk ında ve onu

(Yeni ve zor durumlarla

(Bir sinemaya gitmek veya

yommlayabilmekle ilgili bilgi)

karşılaşıldığında nas ıl davran ılacağı

internette bilgisayar a ğı

üzerine i şaret al ınak)

üzerinden konuşmak)

Kaynak: Loges, William E. ve Sandra J. Ball-Rokeach (1993), Depen-
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dency Relations And Newsaper Readership, Journalism Quarterly, 70,
3:603.
Bağımlı l ık kuram ı na göre, bilgiyi elde etmekle ilgili olan anlama, kendi kendine ve sosyal anlama olarak ayr ı l ı r.

pe

Kendi kendine anlama, ki ş iliği anlamayı ve geli ştirmeyi, kendi
kendine değer vermeyi, inançlar ı , tutumlar ı içerir. Her insan kendisini
ve bir birey olmay ı öğrenmek istemekte ve böylece, dü şünceleri, davranışları , kendini baskı altında tutmay ı ve benliği yorumlayabilmek için
medyayı kullanmaktad ır.
Sosyal anlama ise, insanlar ı n kendi etraflar ı ndaki dünyay ı ara ştı rmak ihtiyac ı na gereksinim duymalar ı nı anlatmaktad ır. Bireyler çevrelerindeki insanlar ı , kültürleri, toplumu, onun kurumlar ı nın fonksiyonlar ı nı , olayları anlamak için medyadan yararlanmaktad ırlar.
Oryantasyon, ki şilerin medyay ı nas ı l davranacaklar ı ile ilgili
bilgileri bulmak için kullanmalarıd ı r. Kuram bireysel oryantasyon ile
sosyal oryantasyon aras ında fark gözetmektedir.
Bireysel oryantasyonda, ki ş iler kendi davran ış ları hakkı nda karar vermek için çevrelerine bakmaktad ı rlar. Medya onlar ı n kendi spesifik davran ış ları için bir rehber olarak kullan ı l ı r. Bu davran ış günlük
ya ş amla, politikayla, ekonomiyle, ne sat ın al ı nacağı ve ne giyileceğiyle
ilgili olabilmektedir.
Karşı l ı klı etkile ş im içinde oryantasyonda, insanlar di ğerlerine
nas ı l davranacaklar ını bilmek isterler. Medya, ili şkiler söz konusu olun-
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ca, etkili ve çekici olmay ı sağlayacak ki ş isel, sosyal veya i ş le ilgili bilgilerin al ınmas ı için kullan ı l ır. Burada, uygun ve etkili konu şma, sosyal ve
diğer becerilerin elde edilmesi amaçlanmaktad ı r (Loges, 1994:7).
Eğlenceyi de kendi bünyesinde bulunduran oyun ile insanlar
problemlerinden kaçmak veya bo ş zamanlar ını doldurmak ihtiyac ı hissederler. Oyun, normal ya ş am ı askıya alarak, insanlar ın kendilerini oyalamak için yollar bulmas ı ve eve kapanm ış durumdayken belirsizli ğin
yaratt ığı stresle ba ş a ç ıkabilmek için kullan ı labilmektedir (Hirschburg,
Dilman ve Ball-Rokeach, 1987:118).

a

Bireysel oyunla ki ş iler, eğlenceli ve ki şiliği ı slah edici olan medya içeri ği sayesinde bir rahatlama içine girebilirler. Oyun sadece gerilimi azaltmakla kalmaz, ayn ı zamanda stresi yönetmekte yard ımc ı olan
sosyalizasyonun ve ayn ı derecede önemli olan ki şiselliğin ve kolektif
zenginle ştirmenin en büyük kaynaklar ından biridir (Ball-Rokeach ve
Cantor, 1987:17).
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Sosyal oyunda ise, medya ki ş ilere ba şkalarıyla birlikte oynamak
için fırsatlar sunmaktad ır. İnsanlar birlikte herhangi bir aktiviteyi paylaşmaktad ı rlar.

MEDYA BAĞIMLILI ĞI KAPSAMINDA BIREYIN ETKİLENMES İ
Bağı ml ıl ık kuram ı , izleyici etkilerini medya ve izleyicilerin var
oldukları daha geni ş toplumsal yap ı bağlamı nda ele almakta, izleyici,
medya sistemleri ve daha geni ş toplumsal sistem aras ındaki etkile ş imi
aç ı klamaya çal ış maktad ı r. Toplumsal yap ı daha da karma şık hale geldikçe, bireyler de daha geni ş toplumsal dünya hakk ı nda enformasyon
edinebilmek ve kendilerine bir yol kazand ırabilmek için medyaya daha
çok bağı mlı hale gelmektedir. Ba ğımlılığı n türü ve derecesi büyük ölçüde toplumun yapısal koşullarına ve toplumun bir değişme, çatışma ya
da istikrars ı zl ı k koşullarında bulunma derecesine göre de ğişmektedir.
Böylece, etkinin türü ve ş iddeti, yap ı sal çatışma ve de ği şme düzeyi yükseldikçe daha çok artacakt ır (Fejes, 1994:263).
Daha fazla ihtiyac ı n giderilmesine gerek duyuldu ğunda, etkinin
türü ve ş iddeti artmakta, dolay ısıyla da medyaya ba ğımlı lı k da yükselmektedir. Böylece medyan ın mesajları izleyiciyi bili şsel, duygusal ve
davran ışsal olarak etkilemektedir. Bu nedenle medya ba ğıml ı l ığı kuramı (http://www.colostate.edu/depts/speech/rccs/theory12.htm);

Bili şsel de ğişkenleri,
1. Belirsizliği algılamak (bir sosyal durumu tan ımlamada yetersizlik),
2. Belirsizliğe odaklanmak (özellikle karar verilemeyen durumlarda),
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3. Tavı r olu şturmak,
4. Gündem kurma,
5. Değerler üzerine medyan ı n güçlü etkisi,

Duygusal deği şkenleri;
1. Korku,
2. Kaygı ,
3. Mutluluk,
4. Moral,
5. Yabanc ı la şma,

Davranışsal deği şkenleri;
1. Harekete geçirme,
2. Harekete geçirmeme
şeklinde s ı ralamaktad ı r.
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Bilişsel etki, sosyal karma şa dönemlerinde medyan ın kesin doğru enformasyonu sunmas ıyla belirsizliğin çözümlenmesini kapsamaktad ı r. Eğer medya bu fonksiyonunu yerine getiremezse, yani izleyenlerin
belirsizli ği algılamaları , buna odaklanmalar ı , tav ı r olu şturmalar ı sağlanamazsa, gündem kurulamazsa, sosyal de ğerleri dönü ştürme ve de ğiştirme fonksiyonu yerine getirilemezse belirsizli ğin çözümünde ba ş arısı z olabilir.
Bireyler için bili ş sel etkileri olu şturmak, duygusal etkiler olmadan zordur. Duygusal etkiler toplum üyelerinin ki ş isel duygu ve heyecanı nı içermektedir. Sosyal çat ış maların yoğun olduğu dönemlerde, kolluk
güçleri, ilgilenmek zorunda oldu ğu gruplarla ilgili medyan ı n nitelemelerinden yararlanarak bilinçli veya bilinçsiz olarak tutum olu şturmaktad ır. Eğer medya, öfke, dü ş manl ık, korku gibi hisse elementleri içeren
tutumlar ı desteklerse, do ğrudan olaylarla karşı karşıya geldiğinde kolluk güçleri de kendi öfkelerini yat ıştırmada zorlanacaklard ı r (Watson
ve Hill, 1989:54).
Medyada rutin olarak ş iddet ve cinsellik ile ilgili mesajlarla
karşı la ş an bireyler, gerçek hayatlar ı nda şiddet olayıyla yüz yüze geldiklerinde, daha önceden medya kanallar ı ndan süzülüp gelen ş iddetin,
korkunun, öfkenin değiş ik biçimlerini bolca ald ıkları ndan, buna karşı
duyarl ıl ıkları azalarak, ş iddeti yap ı labilir, hatta baz ı ş artlar alt ında mazur görülebilir bir ş ey gibi algı lamaktad ı rlar (http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/00B3/literaturereview.htm).
Duygusal etkileri kullanarak, medya, dayan ışma ve birlik gibi
biz duygusunun kurulmas ında, çe şitli gruplara ve kategorilere kar şı yapı lan ayrı mc ıl ığı n kald ı rı lmas ında etkin olabilecektir.
Medya ili şkili mesajlar tarafından ki ş inin faal hale gelmesi veya
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tam tersi olarak hareketsiz kalmas ı söz konusudur. Bu medyan ın istediği
yönde gerçekle ş ebilir de gerçekle ş meyebilir de. Genellikle sosyal olaylarla ilgili medya bir kampanya ba ş lattığı nda, ilk önce ba ş arılı olmakta
ancak ilerleyen zamanlarda veya di ğer medya kurulu ş larını n da benzer
kampanyalara girmeleriyle kat ı lı mc ı izleyici sayı sı azalabilmektedir.

MEDYA BAGIMLILIGI İLE İLGİLİ ARAŞTİRMALAR
Medya bağı ml ıl ığıyla ilgili ara ştırmalar, etki kuramlar ı aras ında
hakkı nda en çok ara ştırma yap ı lan gündem kurma kuram ı kadar olmasa
da yine de yoğun olarak ortaya ç ıkmaktad ır.

a

Loges ve Ball-Rokeach, ba ğı mlı lık ili şkisinin ve gazete okumaya harcanan zaman ın ya ş , eğitim ve gelir durumuna göre de ğiştiği konusunda yapt ıkları ara ştırmada, yüksek gelirle ba ğı ml ı l ı k aras ında bir
korelasyona rastlad ıkları ancak eğitim durumunda ayn ı korelasyonun
bulunamad ığı nı , bağı mlılık ilişkileri yoğun olanları n gazetedeki enformasyonu büyük dikkatle izlediklerini ve daha fazla süre harcad ı kları nı
belirtmektedirler (Loges ve Ball-Rokeach, 1993:612).
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Baran ve Davis, Güney Orta Los Angeles kar ışı kları nı ele alarak,
olaylar s ı ras ı nda, baz ı ları nın televizyonunun önünde kald ığı nı , baz ı ları nı n kasabaları ndan ayrıld ığı nı , baz ı ları nı n yaralananlara yard ı mc ı olmaya çal ıştı klarını , baz ı ları nın ise durumun avantaj lar ından yararlanma yoluna gittiklerini belirterek, konuyla ilgili haberin yay ı nlanmas ıyla, medya bağıml ılığı olan insanların konu ş acaklar ı şeyi ve uygun gördükleri eylemi ayd ı nlığa kavu şturduklar ını ileri sürmektedir (http://fly.
hiwaay.net/—jmcmulle/314msdt.htm).
Becker ve Whitney yapt ıkları ara ştırma ile, ki şilerin bilgi edinmek için de ğiş ik medyalara ba ğlanmalar ıyla toplum ortalamas ından
daha farkl ı görü ş lere sahip olduklar ını vurgulamaktad ırlar. Miller ve
Reese, ki ş inin belli bir medyaya ba ğı mlı lığı artt ı kça, o medyadaki mesaj ın istenen etkiyi yaratmadaki ba ş arı s ının artacağı nı bulmu şlard ı r. Nigg
ise, kitle ileti ş im araçlar ı ndan deprem ve hava durumuna ait bilgileri arama konusunda ba ğı ml ılı k kuram ı ndan yararlanm ıştı r (Severin ve
Tankard, 1994:465).
Littlejohn'un yaptığı araştı rmayla, çal ıştığı yer ile kald ığı mesken aras ındaki mesafenin uzak oldu ğu durumlarda ki şilerin, sevdikleri
biriyle birlikte olmalar ı gibi araba radyosuna ba ğımlı hale geldiklerini
ve özellikle lise ve yüksek okul ça ğı ndaki gençlerin bireysel veya sosyal
ihtiyaçlarını gidermek ve kendilerini ifade edebilmek için müzik videoları na bağland ıkları belirtilmektedir (http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/00B3/literaturereview.htm).
John M. King yapt ığı çal ış mayla, okul çağı nda çocu ğu olmayan
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ailelerin, diğerlerine oranla ilgi alanlar ı dahilinde çocuklar ı olmad ığı
için medyaya daha fazla ba ğı mlı oldukları nı ileri sürmektedir (http://
www.etsu.edu/kingpr/introprf2001wilcox10.htm).
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SONUÇ

a

NBA ile ilgili Adam Ross Warrington'un çal ışmas ında, Amerika
Birle şik Devletleri'nde 1999-2000 NBA sezonunda, basketbole merakl ı
iki çocuklu bir ailenin tuttuklar ı takı m ı n bir maç ı nı izlemelerinin, 4
maç bileti, 4 küçük içecek, 2 küçük bira, 4 sosisli yiyecek, park ücreti, iki
program ve iki yeti şkin takı m ş apkas ıyla birlikte 266.61 dolara mal olduğunu, bu durumdan ötürü birçok tak ı m fanati ğinin bu yüksek ücretleri ödemektense maçlar ı izlemek için alternatif kaynaklara yöneldi ğini,
böylece internet gibi yeni medya kanallar ı na bağı mlı lığı n arttığı nı ileri
sürmektedir (http://www.totk.com/writerall//2.php?fid =ARW&pid =728).
Sally J. McMillan, "Ayba şı Tabusu ve Reklamc ı lı k: Kad ı n ı n Enformasyon Bağı ml ı lığı Üzerine Bir Survey" isimli çal ış mas ı nda, kı z öğrenciler ile Northwestern Üniversitesinin kad ı n personeli üzerinde yapt ığı
ara ştırmada, beyaz kad ınları n kad ı nlık hijyeni ile ilgili bilgilere ne derecede ba ğımlı oldukları konusunu incelemi ştir (http://www.bu.edu/sallymcm/cv/abstract.htm).

Kitle ileti ş imin bir diğer sosyolojik i ş levli etki kuramlar ı ndan
gündem kurma kuram ına bağlı olan medya bağı mlı lığı kuram ı , kullanı mlar ve doyumlar kuram ı nı temel olarak almaktad ı r. Medya bağı ml ı lığı ile ayn ı entelektüel köklerden do ğan kullammlar ve doyumlar (Loges ve Ball-Rokeach, 1993:603) daha çok bireylerin kendi ihtiyaçlar ının
tatmin edilmesi çerçevesinde medyay ı kulland ığı üzerine e ğilmektedir.
Buna göre insanlar enformasyon, e ğlence ve parasosyal ili şkiler için
medyay ı kullanmaktad ırlar. Medya bağı ml ı l ığı ise, gittikçe artan say ı da
insan ın medyaya ba ğı ml ı olmaya ba ş lad ığı n ı böylece medyan ı n ki ş ilikler üzerinde önemli bir yer tutma yolunda ilerledi ğini söylemektedir.
Eğer insanlar enformasyon için medyaya ba ğı mlıysa ve medya onlar ın
tek kayna ğı haline gelmi şse (http://www.uky.edu/—drlane/capstone/mass/
dependency.htm), temel sosyal ili ş ki kurma arac ı niteliğine bürünmü şse
sonras ında da gündem kurma kolayla ş acakt ır.
Medya bağı ml ı lığı kuram ı , diğer etki kuramlar ı nın birbirleriyle
ili şkilendirilmesinde ve organize edilmesinde yard ı mc ı olduğu (http://
www.uky.edu/—drlane/capstone/mass/dependency.htm), kullan ı mlar ve
doyumlar kuram ı ile psikolojik ve sosyolojik içerikli geleneksel medya
etkileri ara ştı rmalarını kapsad ığı ndan holistik bir biçim ve bütünle ş mi ş
bir yap ı sı olduğu (http://www.colostate.edu/depts/speech/rccs/theory12 .
htm), teorik kavramla ştı rma ve test için uygun önermeler sunmas ı (Loges ve Ball-Rokeach, 1993:603), yard ımc ı bir kuram olarak sadece medya etkilerinin baz ı belirli ş eylere ba ğıml ı olduğu dü şüncesinin d ışı nda
karma şık ancak yararl ı tan ımlarda bulunmas ı (Severin ve Tankard,
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1994:466), genelde daha aç ık bir konuya sahip olmas ı (http://fly.hiwaay.
net/—jmcmulle/314msdt.htm) ile dikkati ferdi ve ki ş ilik deği şkenlerinden çok yap ı sal şartlara ve tarihi olaylara yönelterek sosyolojik meselelerle ilgilenmek mevzuunda di ğer çoğu ileti şim kuramları n daha uygun olduğu ve izleyici üzerindeki etkinin sosyal sistem üzerinde ve kitle
ileti ş im araçlar ı sisteminin kendisi üzerinde de ğiş ikliğe yol açabileceği gerçe ğinden yola ç ı karak tecrübe, politik sistem veya serbest pazar
mekanizmas ı nın alternatif kitle ileti şim araçlar ı nı meydana ç ı karmak
suretiyle mevcut araçlarda de ğiş ikliğe, reforma gidilmesi için taleplerin ortaya ç ıkarılmas ı (McQuail ve Windahl, 1993:98) konular ında taktir
toplamaktad ır.
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Ancak di ğer yandan, medya ba ğı mlı lığı , medyan ı n etkisi ve önemi ile bağı ml ı lı k aras ında bir korelasyon kurmas ı , kiş ilerin kendi medya sistemlerini kurmakta olduklar ı ve bir çok medya kaynağını birlikte
kulland ıkları , bu yüzden de ba ğı mlı lık çe şitli araçlar içinde da ğı ldığı ndan sağlı klı bir şekilde ölçülmesinin zor oldu ğu (http://www.totk.com/
writerall//2.php?fid=ARW&pid=728), sosyal yap ı nı n ve medya sisteminin birbirinden bağı ms ız gibi ele al ınmas ı ve izleyici sistemi ile dengeliymi ş gibi gösterilmesi (Watson ve Hill, 1989:16), günümüz dünyas ı nda
enformasyonun ço ğu, insanlar ı n satın alma ihtiyac ı duydukları mallar,
hizmetler, uygun e ğlenceler, toplumu ve sosyal olaylar ı anlama gibi etkinliklerin geleneksel ili şkiler yerine daha çok kitle ileti şim araçlarıyla
sağlanmas ı ve böylece medyan ı n bize, neyi alacağı mız ı , ne dü şünece ğimizi ve nas ıl hissedece ğimizi söylemesine rağmen, bizi kendi politikaları ve görü ş leri yolunda yönlendirememesi (http://www.colostate.edu/
depts/speech/rccs/theoryl2.htm), ba ğı mlı lıkla ilgili ara ştırmaların aç ı klayıc ı ve tahmin edici olmaktan çok daha fazla tan ı mlayıc ı olan sonuçlar vermesi (http://www.colostate.edu/depts/speech/rccs/theory12.htm),
ara ştı rmalarda ölçme metotlar ının sakıncalar içermesi, geni ş bir alanda bağımlılıktan kaynaklanan etkilerin gösterilmesinin zorlu ğu, kriz
d ışı ndaki durumlardaki belirsizlikler ve bireylerin gerçekten ba ğı msı z
olduğu ko şullarda ne olaca ğı (http://fly.hiwaay.net/—jmemulle/314msdt.
htm), Bornstein'in, yüksek ba ğıml ıl ık semptomlar ı gösteren ki ş ilerin
kendilerinden bekleneni pek gerçekle ştiremedikleri ve önemli oranda dü şük akademik performansta bulunduklar ı nı ileri sürmesi (http://
jcomm.uoregon.edu/—cbentley/miss_the_paper.html), medya üretimi ve
bunun daha geni ş toplumsal çevreyle ili şkisi hakkında dilsiz kalmalar ı
(Fejes, 1994:265) konular ı nda ele ştirilmektedir.
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ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERDE HATALAR
VE ÖLÇÜMLER ARASINDAK İ İLİŞKİLER *

Bülent Çelik,** Fatma Arpac ı ***
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Özet: Antropometrik çal ışmalarda hatalara neden olan birçok faktör
vardır. Ölçümde kullanılan yöntem, ölçüm ortam ı, ölçüm aracı ve ölçüm yapan
kimsenin özellikleri bunlar arasında sayılabilir. Araştırmacılar her ne kadar
deneyimli olsalar da sistematik baz ı hatalar kaçınılmaz olmaktad ır ve bunlar
fark edilmeyebilir. Antropometrik ölçümlerden elde edilecek yanl ış veriler
kullanılacağı alanlarda çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle verilerin
doğruluğu yapılacak çalışmadan sonra incelenmesi gereken önemli konuların
başında gelmektedir. Bu çal ışmada antropometrik ölçümlerde ortaya çıkan
hata kaynakları ile ilgili bilgi verilerek, baz ı ölçümler arasındaki ilişkiler
incelenmi ştir. Bu ilişkiler aracılığı ile araştırmalardan elde edilen verilerin
doğruluğunun kontrol edilebileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antropometri, ölçüm hatas ı, doğruluk, güvenirlik

pe

Anthropometric Measurement Errors And
Relations Among Measurements
Abstract: There are a great many factors leading to errors in
anthropometric studies. Among the errors are the method used for measurement,
the setting, the instrument, and the characteristics of the person conducting the
measurement. However experienced the researcher may be, certain systematic
errors are unavoidable and these may not be recognized. The erroneous data
to be obtained from anthropometric measurements could bring about certain
problems in the fields where they are likely to be employed. Thus, accuracy of
the data is the second most important point after the study to be conducted.
This paper presents basic information as to the sources of errors seen in the
anthropometric measurements and examines certain relations among the
measurements, whereby the accuracy of the data obtained from studies could
be controlled.
Key Words: Anthropometry, measurement error, accuracy, reliability
* Bu çalışma 12. Ulusal Ergonomi Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.
**Yrd.Doç.Dr., G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi. Temel Bilimler Bölümü
*** Dr., G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi Beslenme E ğitimi Bölümü, Aile Ekonomisi
Anabilim Dalı
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GİRİŞ

Antropometri, özellikle vücudun boyutlar ı , şekli, kuvveti ve çal ışma
kapasitesi ile ilgili ölçümlerle ilgilenen bir bilim dal ıd ır. Antropometrik
ölçümler cinsiyet, ya ş, ulus, bölge, beslenme, fiziksel ve ekonomik faaliyet,
sosyal statüye göre de ği şiklik göstermektedir. (Erkan, 2003; Pheasant, 2002,
Gönen ve Kal ınkara, 1993).
Pek çok farkl ı amaç için antropometrik çal ışmalar yap ılmaktad ır.
Örneğin antropologlar, populasyonlar aras ı nda var olan vücut oranlar ındaki
farkl ıl ıkların evrimsel etkilerini ara ştı rırken, baz ı bilim adamları , üretilen
bir ürünün kullan ımı nın uygunluğunu belirleme amac ıyla insan vücudunun
boyutları ile ilgilenirler.
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Antropometri ayn ı zamanda ergonominin önemli bir dal ıd ır ve
bu alanda çok geni ş uygulama alan ı vard ır. İnsanlar ın bulundukları
ortamlardaki rahatl ı kları , fiziksel sağl ığı , refah ı ve performans ı kulland ıkları
araç, gereç ve donan ı m ın insan vücudunun ilgili organ ve özelliklerine
uygun olarak tasar ı mları ile sağlanabilir. Bu tasar ımların yapı labilmesi
için insan vücudu ile ilgili güvenilir antropometrik verilere ihtiyaç vard ı r
(Arpac ı , 2005; Gönen, 1998). Antropometrik ölçümlerden elde edilecek
yanl ış veriler kullan ı lacağı alanlarda yanl ış tasarımlara neden olabilir. Bu
nedenle verilerin do ğruluğu, yap ılacak bir çal ışmada incelenmesi gereken
önemli konuların ba şı nda gelmektedir.

pe

Genel olarak herhangi bir ölçüm çal ışmasında, ölçüm sonucunun temel
karakteristiklerinden birisi ölçümün güvenirli ğidir. Güvenirlik, ayn ı konu
veya ayn ı örnek üzerinde ölçüm tekrarland ığında ölçümün ayn ı sonuçları
vermesini ve ölçüm hatalar ı nın derecesini belirleyen bir göstergedir.
Ancak antropometrik çal ışmaları n çoğu ölçümlerin güvenirli ğini aç ıklama
konusunda başarı sızd ır (Henrica vd., 2006; Zverev ve Chisi, 2004; Kanis,
1997; Ulijaszek ve Lourie, 1994; Sauerborn vd., 1991). Ölçümle ilgili yap ılan
bir çal ışmanı n sonucunda çal ışmanın gücü olarak güvenirli ğin verilmesi
gerekir. Bu gelecekte yap ı lacak olan çal ışmaların başarı sına da katk ıda
bulunacakt ır (Weinberg vd., 2005; Lachin, 2004; Adams vd., 2002).
Antropometrik ölçüm i şleminde hatalara neden olan ve güvenirli ği
azaltan birçok faktör vard ır. Çünkü antropometrik ölçüm i ş lemi, ölçümü
yapanlardan, ölçüm metodundan ve ölçümün yap ı ld ığı çevreden
etkilenmektedir. Ara ştırmac ılar her ne kadar deneyimli olsalar da sistematik
bazı hatalar kaç ını lmaz olmaktad ır ve bunlar fark edilememektedir (Panchon
vd., 2004).
Ölçümlerdeki hataları n azaltı lmas ı yap ı lan çal ışmada değişkenler
aras ındaki herhangi bir ili şkinin ortaya ç ıkarılması olas ı lığını artıracakt ır.
Buna paralel olarak antropometrik ölçümlerle ilgili kurallara uyulmas ı
ölçümlerdeki hatalar ı azaltacakt ır. Bu kurallar, ölçüm yapan personelin
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sayı s ı n ı n azaltı lmas ı , titiz bir ş ekilde eğitilmesi ve izlenmesi, ölçümlerin
zamanla tekrarlanmas ı , ölçüm araçlar ı n ı n kontrolü ve ölçümü al ınacak
yerin s ı n ı rları nı n (landmarklar ın) aç ı k bir şekilde belirlenmesi olarak
s ı ralanabilir. (WHO MGRS Group, 2006; Relethford, 1994; Gordon ve
Bradtmiller, 1992).
Ölçüm hata ve kaynaklar ı ile ilgili yap ı lmış birçok ara ştı rma
mevcuttur. Örne ğin, antropometrik verilerin güvenirli ği ile ilgili yapı lan bir
çal ışmada, ölçümü yapan ki ş ilerin ölçümler üzerinde önemli bir etkisinin
olduğu tespit edilmi ştir. (Pareja vd., 1989). Antropometrik ölçümlerin hangi
araçla al ı nacağı da önemli konular ı n ba şı nda gelmektedir. İnsan vücut
ölçümlerinde yapı lan hatalar ı tespit etmek amac ıyla yapı lan deneysel bir
çal ış mada klasik antropometri metotlar ı ile üç boyutlu elektromekanikel
metotları nı n kullan ı lmas ıyla elde edilen sonuçlar aras ı nda farklar
bulunmuştur (Feathers vd., 2004).
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Antropometrik ölçüm i ş leminde zaman ve ekonomi faktörleri
göz önüne bulundurulmas ı gereken di ğer bir konudur. Bu nedenle
ara ştı rmac ı lar vücut ölçümleri aras ı nda ki ili ş kileri inceleyerek vücudun
çe ş itli boyutlar ı ndan elde edilen ölçümler ile di ğer bir boyutunu tahmin
etmeye yönelik çal ış malar yapm ışlard ı r (Shan ve Bohn, 2003). Özaslan ve
arkada ş ları (2003)'da yapt ıkları bir çal ış ma ile bacak ve ayaktan ald ıkları
ölçülerle boy uzunlu ğu aras ı ndaki ili ş kiyi tahmin etmeye çal ış mış lar ve
elde ettikleri ili ş kinin kullan ı labilir oldu ğunu önermi şlerdir.
Bu çal ış ma, antropometrik ölçümlerde ortaya ç ı kan hata kaynaklar ı n ı n
neler olabilece ğini ve bunlar ı n tespit edilmesinde istatistik metotlardan ve
ölçümü yap ı lan de ğişkenler aras ı ndaki ili şkilerden nas ı l yararlan ı lacağı nı
göstermek amac ıyla yap ı lm ıştı r.

Örnek Uygulama

Uygulama materyali

Örnek bir uygulaman ı n yap ı labilmesi amac ı ile 177 kı z (ya ş ortalamas ı
ve standart sapmas ı : 21.42 ❑2.72) ve 92 erkek (ya ş ortalamas ı ve standart
sapmas ı : 21.49❑ 1.40) olmak üzere toplam 267 üniversite ö ğrencisinden
ayakta durma ve oturma pozisyonunda olmak üzere iki grup antropometrik
ölçüm al ı nm ıştı r.
Ayakta durma pozisyonunda al ı nan ölçümler a ğı rl ı k, boy uzunluğu,
göz yüksekli ği, omuz yüksekli ği, dirsek yüksekli ği, maksimum eri ş me
yüksekli ği, eri ş me yüksekli ği, s ı rt-yumruk mesafesi, vücut-yumruk mesafesi,
omuz geni ş liği, kalça geni ş liği, tüm kol uzunluğu, üst kol uzunluğu ve ön
kol uzunlu ğu olmak üzere 14 ölçümden, oturma pozisyonunda yap ı lan
ölçümler ise oturma yüksekli ği, göz yüksekli ği, omuz yüksekli ği, dirsek
yüksekli ği, kalça-diz uzakl ığı , kalça-diz arkas ı uzakl ığı , diz yüksekliği ve diz
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arkas ı yüksekli ği olmak üzere 8 ölçümden olu şmu ştur. Boyutsal ölçümlerin
al ı nmas ı nda Milli Eğitim Bakanl ığı Ders Aletleri Yap ı m Merkezi tarafı ndan
yap ı lan antropometre kullan ı lm ıştır. Antropometrik de ğişkenlerden bir
olan ağı rl ı k ise 100 grama hassas dijital tart ı ile tespit edilmi ştir.
Ölçümlerin tamam ı deneklerin ince giysili ve ayakkab ı s ı z olarak
kendilerini rahat hissedebilece ği bir odada al ı nmıştı r. Her bir ölçüm
esnas ı nda odada ölçümü yapan iki ki ş i, ölçümü yazan bir ki ş i ve ölçümü
yap ı lacak olan denek olmak üzere dört ki ş i bulunmu ştur. Her gün en fazla
on denek üzerinden vücut ölçümleri al ı nmıştı r. Böylece çevresel faktörlerin
etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanm ıştı r.
Ölçüm Personeli

a

Antropometrik ölçümleri almak üzere bir k ı z ve bir erkek, yap ı lan
ölçümleri forma yazmak üzere de bir erkek olmak üzere toplam üç
kişi görevlendirilmi ştir. Ölçümler al ı nmadan önce ölçüm personeli
antropometrenin kullan ı m ı , ölçümlerin nas ı l al ı nacağı konusunda
uygulamal ı olarak e ğitime tabi tutulmu ştur. Ayrı ca ölçümlerin yap ı ld ığı
zamanda bir uzman ölçümleri izlemek üzere ekipte yer alm ıştı r.
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Ölçüm personeli tarafı ndan formalara kaydedilen antropometrik
ölçümler yine ayn ı personel tarafı ndan istatistik paket yaz ı lı m ı olan SPSS
11.5'e kodlanm ıştı r.
Ölçümlerin Hata Kontrolleri

Deneklerden elde edilen antropometrik ölçümlerdeki hatalar ı n
kontrolü üç ad ı mda yap ı lm ıştı r. Birinci ad ı mda istatistik metotlar, ikinci
ad ı mda ölçümler aras ı ndaki ili şkiler ve üçüncü ad ı mda ise Panchon ve
arkada ş ları n ı n (2004) önerdikleri SE ve SES indeksleri kullan ı lm ıştı r.
istatistik Metotlar

Antropometrik de ği şkenlerin ço ğu normal dağı l ı ma sahiptir
(Pheasant, 2002). Bu nedenle ölçümü yap ı lan her bir antropometrik
değiş kenin normal da ğı l ı ma uygunluğu ara ştı rı lmıştı r. Normal da ğı l ı ma
uymayan değiş kenlerin uç de ğerlerine (outliers) bak ı larak hatan ı n kaynağı
tespit edilmeye çal ışı lm ıştı r. Hatan ı n kaynağı nı n bulundu ğu durumda veri
düzeltilerek tekrar inceleme yap ı lmıştı r. Kaynağı tespit edilemeyen hatal ı
verilere ait denek uygulamadan ç ı karı lm ıştı r. Bu i ş lem sonucunda 13 k ı z ve
8 erke ğe ait antropometrik ölçüm uygulama d ışı bı rakı lm ıştı r.
Ölçümler Aras ı ndaki İ lişkiler
Yap ı lan antropometrik ölçüm i ş lemi dikkatli bir şekilde incelenerek
ölçümler aras ı nda matematiksel ili şkilerin olabilece ği dü ş ünülmü ş ve bu
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ilişkiler incelenmi ştir. Özellikle ayakta durma ile oturma pozisyonu aras ı nda
baz ı ölçümlerin ayn ı sonuçlar ı vermesi gerekti ği Ş ekil 1. ve Ş ekil 2. (Kaynak:
Pheasant, 2002)'den görülmektedir. Ancak ayakta durma pozisyonunda
ölçümlerin oturma pozisyonundaki ölçümlere göre daha zor al ı nmas ı göz
önünde bulundurularak bu ölçümler aras ında küçük farklar olabilece ği
dikkate al ı nm ıştı r (Seitz vd., 2000).
Şekil 1. ve Ş ekil 2.'ye göre aralar ı nda matematiksel ili şkiler oldu ğu
düşünülen ve benzer sonuçlar ı vermesi beklenen baz ı antropometrik
deği şkenler Tablo 1.'de verilmi ştir.

Tablo 1. Benzer Sonuçlar Vermesi Beklenen Antropometrik De ğişkenler
Oturma pozisyonunda

Ayakta durma pozisyonunda
Boy uzunluğu (I) - Göz yüksekli ği (2)

Oturma yüksekliği (8) - Göz yüksekli ği (9)

cy
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Boy uzunluğu (1) - Omuz yüksekli ği (3) Oturma yüksekli ği (8) - Omuz yüksekli ği (10)
Göz yüksekliği (2) - Omuz yüksekli ği (3) Göz yüksekli ği (9) - Omuz yüksekli ği (10)
Boy uzunluğu (1) - Dirsek yüksekli ği (4) Oturma yüksekliği (8)-Dirsek yüksekli ği (11)

pe

Tablo 1.'de verilen kar şı laştı rmalar yap ı larak aralar ı nda çok fark olan
ölçümlerin hata kaynaklar ı tespit edilip düzeltilmi ştir. Hata kayna ğı tespit
edilemeyen ölçümlere ait denek uygulamadan ç ı karı lmıştı r. Bu ayı klama
i ş lemi sonucunda 9 k ı z ve 5 erkek bireye ait ölçümler uygulama d ışı nda
bı rakı lmıştı r.

Şekil 2. Oturma Pozisyonunda
Vücut Boyutları

Şekil 1. Ayakta durma poz ısyonunda
Vücut Boyutları
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SE ve SES İndeksleri
Panchon ve arkada ş ları (2004) antropometrik de ğişkenler aras ı ndaki ili şkileri inceleyerek SE ve SES ad ı nı verdikleri iki indeks geli ştirmi ş lerdir. Bu indekslerden elde edilen sonuçlar %7'den fazla ise
ölçüme ait dene ğin ara ştırmadan ç ı karı lmas ı gerekti ğini bildirmi ş lerdir. Ara ştı rmac ı ların oturma pozisyonunda al ınan baz ı ölçüleri kullanarak geli ştirdikleri SE indeksi a ş ağı daki e ş itlikteki gibidir. Benzer
şekilde ayakta durma pozisyonundaki ayn ı değişkenlere ait ölçümleri
kullanarak SES indeksini geli ştirmi ş lerdir.
SE=100x((omuz yüksekli ği-dirsek yüksekli ği)-üst kol uzunlu ğu)/üst kol
uzunluğu

cy
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Örnek uygulamada elde edilen verilere SES indeksi, normallik
analizi ve ölçümler aras ı ilişki incelemesi yap ı lmadan önce uygulanm ış
ve hatal ı ölçümlerin olduğu görülmü ştür. Verilere normallik analizi ve
ölçümler aras ı ndaki ili ş kilerin incelenmesi sonucunda uygulanan SES
indeksin de ise herhangi bir ölçüm hatas ı tespit edilmemi ştir. Bu sonuç,
SE ve SES indekslerinin antropometrik ölçümlerde yerinin kalite kontrolü için uygulanabilece ğini göstermi ştir.
Antropometrik verilerin hata kontrollerini yapmak amac ıyla uygulanan üç yöntem sonucunda a ş ağı daki hata kaynaklar ı tespit edilmi ştir.

pe

Yaz ım Hatas ı : Ölçülen de ği ş kene ait yerinin veri formuna yanlış yaz ı lmas ı hatas ıd ır. Uygulamam ızda, bir ki şi ölçüm yapm ış diğer bir
kiş i ise ölçen ki ş inin söylediği değeri forma yazm ıştır. Bu süreçte yanlış anlamalardan dolay ı ya da de ğerin yanl ışl ıkla ba ş ka bir de ği şkene
yaz ı lmas ı gibi hatalar ın olduğu tespit edilmi ştir. Bu süreçte yap ı lan ve
kaynağı bilinen hatalar düzeltilebilmi ştir.
Veri giri şi hatas ı : Bireylerden al ınan ve formlara yaz ı lan veriler analiz yap ı lmak üzere SPSS 11.5 istatistik yaz ı l ı m paketine kodlanmıştı r. Kodlama sürecinde formlardaki baz ı ölçüm de ğerlerinin yanl ış
kodland ığı tespit edilmi ştir. Bu süreçte kayna ğı tespit edilen hatalar
düzeltilebilmi ştir.

Ölçüm hataları : Uygulanan üç yöntemle sonucunda hatal ı olduğu dü şünülen ve kayna ğı tespit edilemeyen (Yaz ı m hatas ı veya veri
giri ş i hatas ı olmayan) veriler ölçüm hatas ı olarak de ğerlendirilmi ş ve
uygulamadan ç ı karı lmıştı r. Bu hatalar ı n genelde ölçü alanlar taraf ı ndan yap ı ld ığı ve kaç ını lmaz oldu ğu bildirilmektedir (Munro vd., 1966).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Antropometrik ölçüm hatalar ı nı ve ölçümler aras ı ilişkileri belirlemek amac ıyla yap ı lan bu çal ış mada sonuç olarak, yap ı lan antropometrik bir ölçüm i ş leminde hatalar ın kaç ını lmaz oldu ğu tespit edilmi ştir. Bu hatalar ın, değişkenlerin ölçümünden, ölçüm de ğerlerinin veri
formuna yanl ış yaz ı lmas ından ve bilgisayara hatal ı kodlanmas ından
kaynakland ığı söylenebilir. Antropometrik verileri kullan ıma sunmadan önce, bu tür hatlar ın gerek istatistik metotlarla ve gerekse ölçümler
aras ındaki ili ş kiler dikkate al ı narak giderilmesinin yerinin güvenirli ğini art ıracağı kan ıs ına var ılmıştır. Ayrıca antropometrik verilerin hata
kontrolleri ve güvenirlik için geli ştirilen çe ş itli indekslerin de (SE ve
SES gibi) kullanı labileceği görülmü ş , bu tür ba şka indekslerin de geli ştirilmesinin yararl ı olacağı sonucuna var ı lmıştır.
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Özet: Teknolojideki h ızlı ilerlemelerle birlikte küreselle şen dünya küçük
bir köy halini almakta ve rekabet şartları zorlaşmaktadır. Tüketici pazarının
daralması, mü şteri memnuniyet düzeyinin yükselmesi, üretim ve rekabetin
küreselle şmesi, üretim teknolojilerindeki yenilikler ve çal ışanlara bakış
açısındaki gelişmeler iş letmelerin amaçlarında yeniliklere neden olmaktadır.
Türkiye sanayisinde büyük bir oran ı oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki
işletmeler (KOB İ) esnek yap ılarıyla şiddetli rekabet ortamında Toplam Kalite
Yönetimi (TKY) anlay ışım uygulayarak verimliliklerinde ve kalitelerinde artış
sağ lamaya çalışmaktadırlar. Bu çalışmada ileri imalat teknolojileri kullanan
KOB İ'lerde, TKY anlay ışının örgüt kültürü olarak yerleşmesinde iletişimin
yeri ve şekli araştırılm ıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, KOB İ, Kurum Kültürü,
İletişim

The Place Of Communication On Settle Of
The Culture Of The TQM In SMEs Which Are
Using Advanced Manufacturing Management:
A Field Research
Abstract:With rapid improvement in technology globalizing world
became a little village and competition conditions became hard. N arrow of the
consumer marketplace, decrease of the consumer satisfaction level, newness of
the production technologies and improve of the wiev to workers cause newness
on the aim's of the enterprises. With the flexible structures SMEs which have a
great proportion in Turkish industry use total quality management to obtain
increase in their productivity and quality in strong competition environment.
In this study the form and place of communication on settle of total quality
management application as an organization culture in SMEs which are using
advanced manufacturing technologies is studied.
Key Words: Total Quality Management, SMEs, Organization Culture,
* Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Teknik E ğitim Fakültesi Oğretim üyesi
** Prof. Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi O ğretim üyesi
* ** Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Teknik E ğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
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GİRİŞ
Küreselle şen ve teknolojinin h ı zla ilerledi ği günümüzde insanları n bilgisayar ve internet arac ıl ığıyla bilgiye ulaşma süresi kı salm ış ,
değişen teknolojik geli ş meler yüksek kaliteli mal alma iste ği üreticiyi
mal ve hizmet üretirken kaliteyi birinci s ıraya almas ına neden olmu ştur. Önceki y ı llarda mal ve hizmet üretmek firmalar ın ayakta kalabilmesi için yeterliyken, günümüzde dü şük maliyet, kaliteli ürün, esnek
ve h ı zl ı üretim gibi yeni kavramlar ın iş hayatına girmesiyle yenilikler
doğrultusunda yeni bir yönetim anlay ışı na ihtiyaç duyulmu ştur.

a

Getirdiği yeniliklerle tak ı m çal ışmaları yoluyla kurum içerisinde sinerji olu şturan, sürekli geli ş me anlay ışıyla çal ış anları ve yöneticileri dinamik tutan, etkili liderlik sayesinde çal ış anların motivasyonunu
yükselten ve ayn ı zamanda "aidiyet" duygusunun geli şmesini sağlayan
TKY anlay ışı uygulanmaya ba ş lanmıştır. I ş letmelerde TKY anlay ışı nı n
kurum kültürü olarak yerle ş mesinde ise kurum içerisindeki ileti şimin
önemi büyüktür.
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Bu çal ışmanın amac ı , İ leri imalat Teknolojisi (İİT) kullanan
KOB İ'lerde TKY kültürünün yerle şmesinde ileti şimin etkisini, ileti ş im
araçlar ını n kullanı lma durumunu ve yöneticilerin bu konudaki görü ş lerini belirlemektir.

TOPLAM KALİTE YÖNETIMI

TKY'nin literatürde belirlenmi ş tekbir tan ımı yoktur. Farkl ı tanımlardan baz ı ları a ş ağıda verilmi ştir;
TKY, sürekli geli ş meyi, tüketici ihtiyaçlar ını n karşı lanmas ı nı ,
üretim sürecinin k ı saltı lmas ını , rekabet avantaj ı sağlanmas ı nı , takım
esas ı na dayal ı problem çözme tekniklerini, sonuçlar ın sürekli ölçülmesini, tedarikçilerle daha yak ı n ilişkiler kurulmas ı nı ön plana ç ıkaran
bütünsel bir yönetim felsefesidir (Powell, 1995).
TKY 1994 tarihli ISO 8402'de şu şekilde tan ımlanmaktad ı r: TKY,
bir kurulu ş içinde kaliteyi odak alan, kurulu şun bütün üyelerinin kat ı lımı na dayanan, mü şteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli ba şarıyı amaçlayan ve kurulu ş un bütün üyelerine ve topluma yarar sa ğlayan yönetim
yakla şı mıd ı r (Miyauchi, 1999).
TKY, bir kurulu şta üretilen mal ve hizmetlerin, süreçlerin ve
insan kaynaklar ını n sürekli iyile ştirme ve geli ştirme yolu ile en dü şük
toplam maliyet düzeyinde, önceden belirlenmi ş olan mü şteri istek ve
beklentilerini, tüm çal ış anların katı lı m ı ve yükümlülükleri yerine getirmeleri ile i şletme performans ı nın iyile ştirilmesi stratejisidir (Bozkurt,
1994).
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TKY'nin Temel Öğeleri
Üst Yönetimin Kat ılımı
Toplam Kalite Yönetimi, üst yönetimin liderli ği konusuna çok
önem vermektedir. Birçok kalite kuramc ı s ı na göre üst yönetim, kurumuna liderlik yapabildi ği oranda önemlidir. Sürekli geli ş meyi ve değiş en ko şullarla yeni ortaya ç ıkan mü şteri ihtiyaçlar ı na etkili bir şekilde
uyum sağlamayı ilke edinen TKY, bunu büyük oranda yöneticinin liderlik özelliklerine bağlamaktad ır. Hatta, bugün bir çok kurulu şun ba ş arı sı
yeni ve farkl ı mü şteri ihtiyaçlar ı na karşı lı k vermekten daha çok, yeni
ihtiyaçlar yaratabilmesine ba ğlıdı r. Bu tür bir etkinlik ise tamamen bir
liderlik i ş levidir (Ensari, 2000). TKY'nin bir yönetim biçimi olarak geli şmesinde önemli katkı ları olan Deming, Ishikawa ve Juran gibi yazarlar
da üst yönetimin liderlik fonksiyonu üzerinde durmaktad ı r.
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TKY getirdi ği yeni yönetim anlay ışı ile klasik yönetim anlay ışı nı n benimsendi ği kurumlarda önemli bir de ğişime neden olmaktad ı r. Bu
nedenle TKY'nin ba ş arı ile uygulanmas ı deği ş imi etkin olarak yönetebilme özelliğine bağlı dı r. De ğiş im konusunda organizasyonlar ı zorlayan
faktör ise de ği ş imin kendisi değil, deği ş im sı ras ı nda ya şanan de ği ş imlerin yönetilmesidir (Ertopuz ve Telek, 1999). Ortaya ç ı kan deği ş imlerin ba ş arı ile adaptasyonu ise, üst yönetimin sürecin ba şından itibaren
tüm aş amalarda gösterece ği inanca, kat ı l ı ma ve sistematik de ğerlerle
ilgilidir. Ayrı ca uygulama sürecinin ba ş arı l ı olabilmesi aç ı sı ndan, TKY
anlayışının temel kurum stratejisinin bir parças ı olmas ı gerekmektedir.
Bu aç ıdan TKY uygulamalar ı nda üst yönetimin gösterece ği sorumluluk
hayati derecede önem ta şı maktad ır (Gurgani, 1999).

Önlemeye Dönük Yakla şım

TKY'nin dayand ığı temel ilkelerden bir di ğeri de, üretim süreci
sonras ı nda hataları ayıklamak yerine, üretim sürecinin tüm a ş amaları nda hata yapmamaya özen göstermek ve yap ı lan hatalardan ders ç ı kartı larak tekrarlanmas ı nı önlemektir. Ishikawa TKY'nin bu temel ilkesi ile ilgili olarak şöyle bir örnek vermektedir. Ü şütmek her zaman olas ı
olduğundan dolayı bir sürü nezle ilac ı depolamak m ı mantıklı dı r? Yoksa bünyeyi güçlendirip hastal ığa yakalanma olas ı lığı nı azaltmak do ğru
çözüm müdür? (Ishikawa, 1997).
TKY modelinin temelinde "hatalar ı ayı klamak" yerine "hatalar ı
önlemek" yakla şı mı vard ı r. Kalite-maliyet paradoksunun a şı lmas ında
bu yakla şı m oldukça önemlidir. Nitekim sanayide kalite evrimi de son
muayeneden ba ş lamış , tasarı mda kalite a ş amas ı na kadar geli şmi ştir
(Kavrako ğlu, 1996). Üretimin kalitesi, ürün imal edilirken sa ğlan ı r. Ürünün imalat süreçlerinde hata yap ı lmamas ı ya da yap ı lan hatalar ı n giderilmesi amaçlanmaktad ır (Karalar, 1997). S ı fı r hata, i şleme hammadde
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aşamas ında ba ş layan, i ş letmeye girdi sa ğlayan tedarikçileri de kapsamına alan, ürünün tasar ımı ndaki her a ş amayı (üretim, pazarlama ve yönetim sürecinin tüm a ş amalar ı) kapsayan bir süreçtir. (Üreten, 1998)

Ölçüm ve istatistik
istatistiksel süreç kontrolü, üretimin önceden belirlenmi ş kalite
spesifikasyonlar ı na uygunluğunu sağlayan, standartlara ba ğlılığı hedefleyen, kusurlu ürün üretimini en aza indirmekte kullan ı lan bir araçt ır
(Akı n, 1996).
iş letmelerde kurum kültürünün olu ş mas ı nda ve bunun kal ı c ı olmas ı nda kullan ı lan bilgilerin somut bir şeklide yaz ı lı hale getirilmesi
büyük öneme sahiptir (Murgatroyd ve Morgan 1993). istatistiksel kalite
kontrolüne ili şkin uygulamalar ın ba ş lıca yararlar ı nı a ş ağıdaki gibi sı ralamak mümkündür (Kovanc ı , 2001):
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• Kalite seviyesinin artmas ı ,
• Verimliliğin artmas ı ,
• Tamir ve firelerin azalmas ı ,
• Maliyetlerin azalmas ı ,
• Kontrol kriterlerinin belirginle şmesi ve basitle ştirilmesi,
• Standartlar ın geli ştirilmesi,
• Azalan sorunlar nedeniyle çal ış anlar aras ı ilişkilerin iyile ştirilmesi.

Kalite Çemberleri

pe

Yönetim hayat ının vazgeçilmez unsurlar ı haline gelen tak ı mlar,
örgütlerin de en önemli parçalar ı olmaya ba ş lamış lard ır. Bir ki ş i bir i ş i
tek ba şı na yapt ığı nda daha fazla zaman ve emek harcad ığı halde, tak ı m
içerisinde daha az zamanda çok daha fazla i ş ler yapabilmektedir (Brestrich, 2000). Takı m çal ış maları bireysel i ş performans ı na çevrilerek sinerji olu şmaktad ı r. İki ki ş inin enerjisinin birle şmesinde bu enerjilerin
matematiksel olarak 1+1=2 de ğil de, daha büyük miktar yapmas ı , büyük
enerjiler olu ş mas ı durumu olan sinerji, tak ı m çal ış mas ı nı n ana dinamiğini oluşturmaktad ır. Takımların sağlad ığı faydalar tespit edildikçe
bunlar h ızla diğer örgütlere de yay ı lmaya ba şlamıştı r. Bu yap ı lanma
özellikle son 10-15 y ı lda h ızla artm ıştır.
Kalite çemberleri, ayn ı i ş yerinde, ayn ı veya benzer i şleri yapan,
aynı amire bağlı 3 15 aras ındaki çal ış anın kendi alanlar ı ndaki i şlerle
kalite, verimlilik ve maliyet gibi sorunlar ı te şhis eden, analiz yapan,
çözümleyen, çözüm yollar ını yönetime sunan ve mümkün oldu ğunda uygulayan; çal ış anlar aras ında motivasyon, ileti şim ve grup dinami ği sağlayan, kendilerini e ğiten, her konuda geli ş meyi sağlamak için yarat ı c ı
faaliyetlere izin veren, düzenli aral ı klarla toplanan, kat ılımın gönüllü
olduğu biçimsel olmayan gruplard ı r (Kovanc ı , 2001).
-
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Sürekli iyile ştirme (Kaizen)
TKY'nin en temel ö ğelerinden biri olan sürekli iyile ştirme, her
geçen günün bir öncekinden daha iyi olmas ı için bireyin i şinde, evinde
ve sosyal ya ş am ı nda sürekli gayret sarf etmesi anlam ı na gelmektedir
(Polat ve Y ı lmaz, 1995). E ğitilmi ş personel gruplar halinde örgütlenerek, mü şteri odakl ı bakış aç ıs ıyla, belirlenmi ş amaçlar do ğrultusunda
ve üst yönetimin liderli ğinde sürekli iyile ştirme çal ış maları yap ı lmaktad ır (Sirvanc ı , 1993).
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Günümüzde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda ya şanan değiş imlerle birlikte, bilgi ve teknoloji alan ında ortaya ç ıkan geli şmeler,
mü şteri beklentileri üzerinde etkili olmaktad ı r. Mü şteri ihtiyaç ve beklentilerinde ortaya ç ıkan bu de ğiş imler karşı s ı nda baz ı problemlerin
ya şanmas ı ise daima olas ıdı r (Saraç, 2001). Bu nedenle kurum çal ış anları , daima geleceğe dönük dü şünmeli ve sürekli geli şim aç ı s ından kendilerine "i şimi daha iyi nas ıl yapabilirim?", "Di ğer ki ş i ve bölümlerle
daha iyi nas ı l çal ış abilirim?", "Mü şterilerime umduklar ı ndan daha fazlas ı nı nas ıl verebilirim?" gibi sorular ı sormalar ı gerekmektedir. Bu ve
buna benzer sorular ın dikkate al ı nd ığı bir kurumda, sürekli geli şme aç ıs ı ndan önemli bir ad ı m atı lmış olmaktad ır. Sorulara verilecek cevaplar
asl ı nda mü şteri beklentilerinin dikkate al ı nmas ını ve beklentilerdeki
değiş imlerin gözlemlenmesini gerektirdi ğinden, sürekli geli ş me her zaman ön plandad ı r.
Müşteri Odakl ılık
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İşletme yöneticileri taraf ından yak ı n bir geçmi şe kadar üretilen
tüm ürünlerin tüketilece ği sanı lmakta y ı llarca bu fikir çerçevesinde
üretim yap ı lmakta ve mü şteriler de üretileni almaktayd ı lar. Oysa günümüz mü şterilerinin, art ık i ş letme yöneticilerinin kendi istekleriyle
ürettikleri mal ve hizmetler yerine kendi ihtiyaçlar ı nı karşı layan mal
ve hizmetleri almay ı tercih ettikleri gözlemlenmektedir (Kovanc ı , 2001).
TKY anlay ışı nda iki tür mü şteri anlay ışı vard ır: İ ç mü şteri, d ış müşteri
(Özevren, 2000; Karc ıoğlu, 2001);
İ ç Müşteri: İş letme içinde çal ış an her ki ş i, yine i şletmede çal ış an bir
ba şka ki ş i için bir ürün veya hizmet üretmektedir. TKY anlay ışı na göre
her eleman, kendi üretti ği mal ve hizmeti kullanan bir ba şka eleman ın
"müşteri" oldu ğu dü şüncesini benimsemektedir.
D ış Müşteri: Firman ı n üretti ği nihai mal ve hizmeti kullanan, tüketen
ki şilerdir.
TKY KÜLTÜRÜ VE İ LETİŞİM
i şletmelerde tam kat ı l ı mı sağlamak ve TKY'de ba ş arı elde etmek için çal ış anlarda "organizasyon kültürü"nün olu şturulmas ı , "aidi50
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yet duygusu"nun ve " ş irket biziz" anlay ışı nı n yerle ştirilmesi gerekti ği
üzerinde de durulmaktad ır. Çünkü organizasyon kültürü i şletmelerde
davran ış sal normları üreterek insanlarla organizasyon yap ı ları nın ve
kontrol sistemlerinin etkile ş imini sağlamakta, ortak inanç ve de ğerler
sistemi yaratmaktad ır. Bu bakımdan TKY'nin öngördü ğü değişimin gerçekle ş mesi için uygun bir ş irket kültürünün olu şturulmas ı zorunlu görülmektedir (Demirkan, 1997).
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Örgütsel kültür, örgüt üyeleri aras ı nda ileti ş im sağlamaktad ı r.
İnformel mesajlar, i şgörenler aras ı nda anlatı lan hikayeler, dedikodular, formel ileti ş im yoluyla, mesajlar, sloganlar, örgütsel dokümanlar,
grup toplant ı ları ve halka yönelik toplant ılar, ileti şim sürecinin i şletilmesiyle anlam kazanmaktad ır. Bir örgüt kimli ğinin ortaya ç ı kmas ı , örgüt üyelerinin geçmi ş i, bugünü ve gelece ği yorumlamas ı na ve örgütsel
ya şam hakkı ndaki gerçekleri ve hikâyeleri alg ı lamas ı na paralel olarak
gerçekle şmektedir. Örgütsel kimlik, örgütsel ileti şim yoluyla örgütsel
kültürün benimsenmesi ve ya şanmas ıyla kazanmaktad ı r (Kreps, 1986).
Örgütsel ileti ş im üzerine yap ı lan ara ştı rmalar, örgütlerde çok
farkl ı ileti ş im şekillerinin bulunduğunu göstermektedir. Örgütsel ileti şim şekilleri, örgüt ve yönetimin yap ısına görev değiş iklikler göstermektedir. Örne ğin; örgüt yap ı s ı d ışa dönük, kat ı lımc ı , profesyonelce
yap ı lanmış ve örgüt kültürü de bu yap ıyı destekleyici biçimde oldu ğunda örgütsel ileti ş im çok daha rahat kurulabilir. Buna kar şı n merkezi,
otoriter yap ı nı n ve geleneksel kültürün yo ğun hissedildi ği örgütlerde
ise ileti ş im çok daha güç sağlan ı r. Tablo rde i şletmelerin örgüt yap ısı ,
örgüt kültürü ve örgütsel ileti şim ilişkisi görülmektedir (Gürdal, 1997).
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Tablol. Örgüt Yap ı sı-Örgüt Kültür-Örgütsel İleti şim ilişkisi
Örgüt Yapısı

Örgüt Kültürü

Otoriter, kapalı,
merkezi,
dikey,
düşük katılım

Tutucu,
zayıf,
örgüt merkezli
yönetim,
homojen,
değişime kapalı

Demokratik,
esnek,
açık,
yatay,
merkezi
olmayan, doğal,
yüksek katılım

Serbest, yüksek
temsil yeteneği,
birey merkezli
yönetim,
çeşitlilik,
değişime açık

Örgütsel
İletişim
Fonnel,
hiyerarşik, yazılı
iletişim ağırlıklı,
tek yönlü iletişim

Doğal, informel,
sözlü
iletişim
ağırlıklı,
çok
yönlü iletişim
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Sonuç
Tatminsizlik
yüksek örgütsel
stres,
örgütsel
verimsizlik, etkin
olmayan örgütsel
yönetim
Yüksek i ş tatmini,
yaratıcı gerilim,
yüksek örgütsel
etkin
verim,
örgütsel yönetim
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Örgütsel ileti ş im, örgütteki bireylerin ve gruplar ın, örgütün
amaçlar ı doğrultusunda yapt ı kları mesaj al ışveri ş idir. Örgütte eylemlerin sürdürülebilmesi, ortaya ç ıkan sorunları n yarat ıc ı fikirler dahilinde çözülebilmesi, etkin bir örgütsel ileti ş im yoluyla gerçekle ştirilebilir.
Örgütsel ileti ş im, örgütün çevresiyle aras ı nda da sa ğl ı klı bir bilgi al ışveri ş i sağlayabilir. H ı zla deği şen çevre ko ş ulları karşı sı nda, örgütün bu
deği ş imlere ayak uydurabilmesi ve ayakta kalabilmesi de yine örgütsel
ileti ş im yoluyla sağlanabilir (Akı nc ı , 1998).
Örgüt içi ileti ş im politikas ı nın genel amaçlar ı aras ı nda; örgütün
amaçlar ı nın, hedeflerinin ve politikalar ı nın i şgörenlerce bilinmesini
sağlamak, örgütteki de ği ş iklikleri an ı nda eğitim uygulamaları ile işgörenlere aktarmak, i şgörenlere ve i ş lemlere ili şkin bilgi vermek ve bu
yolla beceri e ğitimini kolayla ştırmak bulunmaktad ır (Varol, 1993).

ALAN ARAŞTIRMASI
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Çal ış man ı n bu bölümünde Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi
(OSB)'nde faaliyet gösteren ve İİ T kullanan KOB İ 'lerde TKY kültürünün
yerle ş mesinde ileti ş imin etkisi, ileti ş im araçlarının kullanı lma durumu
ve yöneticilerin bu konudaki görü ş lerini belirlemek amac ıyla yap ı lan
alan ara ştırmas ı nı n amaç ve yöntemi aç ıkland ıktan sonra, ara ştı rmadan
elde edilen bulgular de ğerlendirilmektedir.
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Bu çal ışmada Küçük ve Orta Ölçekli İş letmelerin tan ı mına esas
te şkil eden nicel ölçütler ile farkl ı ölçek büyüklüklerinin alt ve üst s ı nı rları Avrupa Birliğinin belirledi ği çerçeve do ğrultusunda kabul edilmi ştir. Tablo.2.'de görülmektedir (KOSGEB, 2004).

Tablo 2. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin S ınıflandırılmas ı
İşletmelerin Ölçek Büyüklü ğü
Mikro Ölçekli Sanayi İşletmesi
Küçük Ölçekli Sanayi İşletmesi
Orta Ölçekli Sanayi İşletmesi
Büyük Ölçekli Sanayi İşletmesi

Çalışan Personel Sayısı
1-8
9-49
50-249
250 - +

Ara ştırman ı n Amac ı : Bu çal ış mada, İİT kullanan KOB İ'lerde TKY
kültürünün yerle ş mesinde ileti şimin etkisi, ileti ş im araçlar ını n kullanı lma durumu ve yöneticilerin bu konudaki görü ş lerinin belirlemesi
amaçlanmaktad ı r.
Ara ştı rma Alan ı ve Yöntemi: Ara ştı rmada evren olarak tespit edilen Ankara 1. OSB'nde yer alan ve İİT kullanan 59 i ş letmeye ara ştı rma
materyali olan anket formu da ğı tı ld ı . Ancak, bu i ş letmelerden 30 tanesi ara ştırmaya olumlu yakla ş arak ankete cevap verdi. Geriye kalan 29
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i şletme çe ş itli nedenlerle ankete kat ılamayacaklar ını , bildirdiler. Değerlendirme 30 i ş letme üzerinden yap ı ldı . Anket sorular ı nın haz ı rlanmas ı sürecinde her soru grubu pilot uygulama için seçilen bir i ş letmede
anla şı labilirlik ve anlaml ıl ık nitelikleri bak ımından denendi. Bu pilot
çal ışma doğrultusunda anket formu tekrar düzenlendi. Anketlerin i ş letmelere elden ula ştı rı larak yüz yüze görü şme yöntemi ile doldurulmas ı
temin edildi.
Anketin uygulanmas ı sonucunda elde edilen bulgular ın değerlendirilmesinde frekans (f) ve yüzdelik (%) üzerinden de ğerlendirmeler
yap ılm ıştı r. Cevaplanan anket formlar ı nı n değerlendirilmesi SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 11.0 for Windows program ı ile verilerin kodlanarak, olu şturulan çizelgelerin analiz ve de ğerlendirilmesi
yap ıldı . Yap ı lan bu değerlendirmeler ışığında sonuçlar belirlenerek,
öneriler getirildi.

a

Araştırmaya Katılan i şletmeler Hakkında Genel Bilgiler
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•Görev dağılımı : Ara ştırmaya kat ılan yöneticilerin görevlerine ili şkin
dağı lı m Tablo 3'de görülmektedir. Buna göre üst ve orta kademe yöneticiler e ş it oranda anketi cevapland ı rm ış lard ır.
Tablo 3. Araştırmaya cevap verenlerin görev da ğılımı
Görev

f

43/0

Üst Yönetici

15

50

Orta Kademe Yönetici

15

50

Toplam

30

100

• Faaliyete ba ş lama y ı lları : Ara ştırma kapsam ı na giren i şletmelerin faaliyete ba ş lama tarihleri Tablo 5.3'de görülmektedir. İşletmelerin kurulu ş yılları na göre da ğı lımı incelendiğinde, uygulamaya kat ı lan i şletmelerin %40' ı 1991-1995 y ılları aras ında, %23,3'ü 1980 yı l ı öncesinde,
%20'si 1980-1985 y ı lları aras ında, %10'u 1986-1990 y ı lları aras ı nda ve
%6,7'si 1996 yı lı sonras ında kurulmu ştur.

Tablo 4. İşletmelerin kurulu ş yıllarına göre dağılımı
Yılı
1980 öncesi
1980 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 sonrası

f
7
6
3
12
2

0/0

Toplam

30

100,0

Kurulu ş

23,3
20,0
10,0
40,0
6,7
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İş letmelerin genel olarak faaliyet y ı lları dikkate al ı nd ığı nda sağl ı kl ı bir
örgütsel yap ını n kurulabilmesi ve kurumsalla ş malar ı nı tamamlayabilmeleri için yeterli sürenin geçti ği ifade edilebilir. 1996 sonras ı kurulan
i şletmelerin ise (%6,7) kurumsal kültürlerini ve kurumsalla ş maları nı
tam olarak yerle ştiremedikleri gözlemlenmi ştir.
•
İİT kullanım seviyeleri: Ara ştırmaya kat ı lan i şletmelerde kullanı lan İİT'nin kullan ı m seviyeleri incelenmektedir. Böylece KOB İ'lerde
kullanı lan teknolojilerin hangi düzeyde oldu ğunun belirlenmesi amaçlanmaktad ı r.
Tablo. 5. İ leri imalat teknolojilerinin kullan ım seviyeleri
Hiç

Destekli
Tümleşik

5

Sıklıkla

Her Zaman

%

f

9i

f

r

%

6,7

1

3,3

6

20

10

33,3

11

36,7

-

3

10

10

33,3

9

30

8

26,7

50

6

20

4

13,3

4

13,3

1

3,3

%

Destekli

Orta
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Bilgisayar
Tasarım
Bilgisayar
Üretim
Bilgisayar
Üretim

f

Çok az

a

İleri imalat
Teknolojileri

%

Sanayi Robotları

20

66,7

6

20

3

10

1

3,3

-

Esnek Üretim Sistemleri

18

60

3

10

1

3,3

5

16,7

3

10

13

43,3

6

20

6

20

3

10

2

6,7

6,7
,

3,3

12

40

11

36,7

4

13,3

93,3
,

3,3

Grup Teknolojisi

Sayısal ve Bilgisayar
2
Sayısal Kontrollü Üretim
Tam Zamanında Üretim
28

-

Ara ştırmaya katı lan i ş letmelerde kullan ı lan ileri imalat teknolojilerinin
seviyelerine ili şkin dağı lı m ı Tablo 5'de görülmektedir. Buna göre "Bilgisayar Destekli Tasar ım" (%70), "Bilgisayar Destekli üretim" (%56,7)
ve "Say ısal ve Bilgisayar Say ı sal Kontrollü üretim" (%50) oran ı nda "s ı klı kla ve her zaman" düzeyinde kullan ı ld ığı görülmektedir. Buna kar şı lı k
"Sanayi Robotlar ı" (%66,7), "Esnek Üretim Sistemleri" (%60) ve "Bilgisayar Tümle ş ik Üretim" ise (%50) oran ı nda "Hiç" kullanı lmad ığı belirtilmektedir.

İŞLETMELERDEKİ KALITE YÜRÜTME KURULU İLE İLGİLİ BİLGİLERİN DEĞrERLEND İRİLMES
İş letmelerin sahip olduklar ı örgüt kültürünün TKY anlay ışı doğrultusunda dönü ştürülmesinde büyük öneme sahip olan Kalite Yürütme Ku-
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rulları nın (KYK) durumlar ı incelenmektedir. Çal ış anlarda i şletmeye
"aidiyet" duygusunun olu ş mas ında ve motivasyon art ırı c ı bir etki olarak
değerlendirilen KYK'lar ını n i ş letmelerdeki yöneticilere ve politikalara
etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktad ı r.

Tablo.6. i şletmelerde KYK bulunma durumu
Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

f
22
8
30

%
73,3
26,7
100,0

pe
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Araştırmaya kat ı lan iş letmelerin KYK'lar ı na ait durumlar ı Tablo 6'da görülmektedir. Buna göre i ş letmelerin %73,3'ünde KYK oldu ğu,
%26,7'sinde ise olmad ığı belirlenmi ştir. Bu sonuçlar do ğrultusunda i şletmelerde TKY anlay ışı nı n temel ilkelerinden biri olan tak ım çal ışmas ın ı n i ş letmelerin dörtte üçlük k ısmı na uyguland ığı ifade edilebilir.
Ülkemizdeki KOB İ 'lerde TKY çal ışmalarını n tarihçesi büyük ölçekli i şletmelere göre daha yeni oldu ğundan bu sonuçlar do ğrultusunda TKY
kültürünün önemli oranda yerle şmeye ba ş lad ığı ifade edilebilir.

Tablo 7. i şletmelerde KYK'da her bölümden yetkili ki ş ilerin bulunma
durumu
Seçenekler
Evet
Hayır
Toplam

18
4
30

81,9
18,1
100,0

Bünyelerinde KYK olan i ş letmelerin, KYK'lar ı nda her bölümden yetkili bir ki ş i bulunma durumları Tablo 7'de görülmektedir. Buna
göre KYK'lar ı n %81,9'unda her bölümden yetkili bir ki ş inin olduğu,
%18,l'inde ise olmad ığı belirlenmi ştir. Bu sonuçlar do ğrultusunda iiT
kullanan i şletmelerin büyük çoğunluğunun yatay bir yönetim anlay ışıyla, örgütteki bölümler aras ı koordinasyon ve senkronizasyon sa ğlamaya
yönelik çal ışmalar yaptıkları ifade edilebilir. Bu durum i ş letmelerde
takı m ruhunun olu ş mas ı na, yap ı lan faaliyetlere (beyin f ı rtı nas ı , öneri
getirilmesi, sürekli geli şme) çal ışanların katı lı mı nı art ı rıc ı bir etki gösterdiği ve i şletme genelindeki TKY faaliyetlerinin ba ş arı s ına katkı s ını n
büyük olacağı ifade edilebilir.
Ara ştı rmaya katı lan ve KYK olan i ş letmelerde, kalite yürütme
kurulu ile bölümler aras ındaki ili şkileri düzenleyen kalite koordinatörünün bulunma durumuna ili şkin görü şler Tablo 8'de görülmektedir. '
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Tablo 8. İşletmelerde Kalite Koordinatörünün bulunma durumu
Seçenekler

f
20
2

Var
Yok
Toplam

'..?

%

90,9
9,1
100,0

Buna göre i ş letmelerin %90,9'unda kalite koordinatörü varken,
%9,l'inde olmad ığı belirlenmi ştir. Bu sonuçlar do ğrultusunda, i ş letmelerin büyük ço ğunluğunda TKY anlayışı na önem verildi ği ve sistem kurarak i şletmede kültür haline gelmesi çal ışmalarını n kurumsal bazda
yap ı ld ığı ifade edilebilir. Ayr ıca kalite koordinatörünün varl ığı yap ı lan
çal ış maların daha bilinçli, sonuç almaya dönük ve verimlilik art ırıc ı bir
etkisinin olduğu belirtilebilir.

a

İşletmelerde Kalite Mesajlar ı İ letim Araçlar ının Değerlendirilmesi

pe
cy

İş letmelerde TKY kültürünün yerle ştirilmesi, çal ışanlarda kalite bilincinin olu şturulmas ı ve yap ı lacak faaliyetlerle ilgili bilgilendirme
yöntemlerine ili ş kin örgütlerin kulland ıkları araçlar incelenmektedir.
Böylece i ş letmelerin daha çok hangi araçlar ı kulland ı klarını n belirlenmesi amaçlanmaktad ı r.

Tablo 9. İş letmelerde kalite mesajlar ının çal ışanlara iletilme yollar ına
ilişkin görüşler

Kalite Mesajlar ı İletim Araçları

f

Ş irket çap ında toplant ılar ile
Çalışma grubu toplantıları ile
Çal ışanlara yaz ılı duyumlar ile
Görsel / i şitsel yollar ile
Seminerler ile
ilan panoları ile
Ödüllendirme programlar ı ile

13
18
10
11
5
18
6

43,3
60,0
33,3
36,7
16,7
60,0
20,0

Ara ştı rma kapsam ı na giren i ş letmelerde kalite mesajlar ı nı n çalış anlara iletilme yollar ına ili ş kin görü şler Tablo 9'da görülmektedir.
Bu sonuçlar do ğrultusunda İİT kullanan i ş letmelerde TKY kültürünün
olu şturulmas ı na ili şkin çal ışmalar ın yap ı ld ığı ve bu çal ış malar ın bütün
örgüt bünyesinde yay ı larak bütünsel bir anlay ışı n olu şturulmaya çal ı 56
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şıld ığı ifade edilebilir. Buna karşı lı k "ödüllendirme programlar ı "nın
%20 gibi bir oranda kalmas ı çal ış anların motivasyonunu azalt ıc ı bir etki
olu şturabilece ği dikkat çekici bir noktad ı r. TKY kültürünün i şletme içerisinde yerle şmesinde en temel faaliyetlerden olan e ğitim faaliyetlerinin gerçekle ştirildiği seminerlerin %16,7'lik bir oranda dü şük düzeyde
olmas ı , eğitim noktas ında i şletmelerde yeterli önemin verilmedi ğini
göstermektedir. Bunun sonucu olarak TKY kültürünün istenilen seviyede yerle ş mesinde sorunlarla kar şı laşı labilmektir.

Yöneticilerin Kalite Yarg ılarına ili şkin Görüşlerinin De ğerlendirilmesi

a

İşletmelerdeki yöneticilerin (üst ve orta kademe) kalite yarg ı ları na ili şkin görü ş lerinin değerlendirilmesi incelenmektedir. Böylece
TKY çal ış maları nda etkin rol oynayan yöneticilerin bak ış aç ı ları nı n tespit edilmesi amaçlanmaktad ır. Üst ve o kademe yöneticilerin kalite
yargıları na iliş kin bakış aç ı larındaki fark da ayr ıca değerlendirilmektedir.

Tablo 10. Yöneticilerin kalite yarg ılarına ili şkin görü şleri
Hiç

Yarg ıla,

.o

cy

f

Bavük ölçüde

Orta
f

Çok al,

5

Kalite
tanunlanarak
çah şanlar
tarafmda n.önemli bir kavram olarak
a lgalanxııaktadar

1

4

13,3

1

4

10_0

13,3

P

10,0

d

Tamamen'
f

4)5

15

50,0

9

30,0

11

36,7

17

56,7

3,3

5

16.7

20

66,7

6,7

8

26,7

14

46.7

3,3

6,7

4

13,3

6

20,0

8

26,7

33,3

9

30.0

2

6,7

6

20,0

3

10,0

10,0

3

10,0

1

3.3

15

50,0

8

26,7

8

26.7

2

6,7

7

23,3

13

43,3

3,3

10

33,3

2

6.7

12

40.0

5

16,7

3,3

8

26.7

3

10 ,0

13

43,3

5

14,7

46 , 7

10

33,3

2

6,7

6,7

2

6,7

10,0

5

1

7

2

6.7

12

40,0

8

26,7

10,0

4

1

3

6,7

9

30,0

12

40,0
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Tablo 10'da ara ştırmaya katılanların "kalite yargılarına" ilişkin
görü şleri verilmektedir. Çizelgede görülece ği gibi yöneticilerin %50'si
"büyük ölçüde", %30'u ise "tamamen"; kalite tan ımlanarak çal ışanlar
tarafından önemli bir kavram olarak alg ılanmas ı nı benimsemektedirler.
Bu yöneticilerin TKY'ye verdikleri önemi göstermek aç ısından önemli
bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Üst ve orta kademe yöneticilerin
her yerde kaliteye birinci önceli ği verdiklerini ve her çal ışan için bir
hedef haline getirmeleri gerekti ğini ağırlıklı olarak vurgulamalar ı da
bunu teyit etmektedir ("büyük ölçüde" %26,7, "tamamen" %46,7). Kalite
kavram ını sürekli olarak gündemde tutan ve herkes taraf ından bilinen
kalite sloganlar ının oluşturulmas ında araştırma evrenine al ınan i ş letmelerde %66,6'l ık bir önemlilikle öne ç ıkmaktad ır. Araştırma evrenine
al ınan i şletmelerde TKY çal ışmalarının sisteme tam olarak uyarland ığının bir göstergesi olarak organizasyon yap ısının bölümler ve faaliyetler
aras ı ilişkileri kolayla ştırıc ı bir şekilde olu şturulduğu görülmektedir
("büyük ölçüde"%26,7, "tamamen" %40). Ancak kurulan kalite sistemlerinin hata önlemekten çok hata bulmaya yönelik sistemler şeklinde
oluşturulduğu görülmektedir. Bu amaçla görev tan ımları ve çal ışma
talimatları yeterli ve ihtiyaca göre sürekli güncellenen bir yap ı içerisinde ortaya ç ıkmaktad ır ("büyük ölçüde" %60, "tamamen" %26,7). Günlük işlerin yoğunluğu nedeniyle mevcut sistemi ve ürünleri iyile ştirici
fikirlerin üretilmesinde ve uygulamaya konmas ında s ıkıntı çekilmekte
(%60,7), kalitede sürekli iyile ştirme yapabilmek için gerekli kaynaklar
(zaman, eğitim, para) sa ğlanabilmektedir.

pe

Bunun TKY'nin bir gereklili ği olarak görüldü ğü şeklinde yorumlanmas ı mümkündür. Ayn ı zamanda ölçme alet ve cihazlar ının düzenli
olarak bakım ve kalibrasyonunun yap ılmas ı bu bulguyu destekler niteliktedir. Ancak tüm TKY uygulamalarında olduğu gibi sürekli iyile ştirme ile artan teknolojik yat ırımları n yöneticiler üzerinde kendilerine
ihtiyaç duyulmayacağı bir ortam ın doğması nedeniyle i şlerini kaybetme
korkusu ya şad ıklarını göstermemektedir. Bu seçki yöneticilerin TKY
sistemi ile bütünle ştiklerinin bir göstergesi olarak algılanabilir (%80).
Görev tan ımlarının yap ı lmış olmas ı ve ihtiyaca göre sürekli olarak güncellenmesi örgütteki yetki ve sorumluluk karma şasını engelleyici bir
etki gösterip, verimlili ği artıracağı ifade edilebilir. Genel olarak TKY
ilkelerinin i şletmelerde benimsendi ği ve bu doğrultuda çal ışmalar ın
yapıldığı ifade edilebilir.
SONUÇ VE ÖNERILER
Sektörde gerçekle ştirilen alan ara ştırmas ı sonucunda a şağıdaki sonuçlara var ılm ıştır;
• Işletmelerin büyük bir ço ğunluğunda kalite yürütme kurullar ının olmas ı , yönetimin TKY anlay ışı çerçevesinde tak ı m çal ışmalarına önem
verdiğini göstermektedir.
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• İş letmelerde mevcut kalite yürütme kurullar ında büyük oranda her
bölümden yetkili bir ki ş inin olmas ı , iş letmede yatay bir yönetim anlayışı nı n uyguland ığı nı ve senkronize bir çal ışma içerisinde olundu ğunu
göstermektedir.
• İş letmede mevcut kalite yürütme kurullar ı ile bölümler aras ında büyük oranda kalite koordinatörünün varl ığı , "TKY kültürü"nün olu şturulmas ının amaçland ığı nı ve bunun uygulamaya konuldu ğunu göstermektedir.
• İşletmelerde kalite mesajlar ının çal ış anlara büyük oranda çal ışma
grubu toplant ı ları ile aktar ı lmas ı , TKY'nin ana ilkelerinden olan kalite
çemberleri faaliyetlerinin örgütlerde önemli ölçüde uyguland ığı nı göstermektedir. Bu da kalite kültürünün i şletmede yerle şmesinde önemli
bir rol oynamaktad ır.

cy
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• Kalite mesajlar ının çal ış anlara iletilmesinde seminerlerden çok az
düzeyde yararlan ı lmas ı , iş letmelerdeki e ğitim faaliyetlerinin yeterli olmad ığı nı göstermektedir.
• Ödüllendirme programlar ından çok az yararlan ı lmas ı , TKY anlayışı nı n
yerle şmesinde önemli etkiye sahip, motivatör unsur olan ödüllendirme
faaliyetinin öneminin yeterli düzeyde anla şılmad ığı nı göstermektedir.

pe

• işletmelerin TKY anlayışı çerçevesinde olu şturulmas ı gereken kalite
anlayışları nın önemli oranda yerle ştiği görülmektedir. Bu da kalite, kalite kontrol, sürekli geli şme anlay ış larına ili şkin temel felsefenin önemli ölçüde kabullenildi ğini göstermektedir.
• Kalite ile ilgili yargı larda yer alan "sürekli iyile ştirme ile artan teknolojik yat ırımlar sonucunda bana ihtiyaç duyulmayaca ğı gerekçesi ile
i şimi kaybetme korkusu ya şıyorum" yarg ı sına büyük oranda olumsuz cevap verilmesi dikkat çekmektedir.
• İşletmelerde toplam kalite anlay ışı çerçevesinde strateji, organizasyona d ışsal çevreyi etkin bir ş ekilde de ğerlendirme, teknolojiyi etkin kullanma ve gelece ğe ait öngörülerin ortaya konulmas ı gerektiğine dikkat
çekmektedir.
Bu alan ara ştırmas ı ndan elde edilen sonuçlara göre a şağı daki önerilerde bulunulabilir:
• i şletmeler TKY kültürünün olu şturulmas ı sürecinde e ğitim çal ışmaları faaliyetlerinin say ı s ını artırmal ıdırlar.
• İş letme içerisinde çal ış anlara ödüllendirme programlar ını n yap ı lması "TKY kültürünün" kurum içerisinde daha köklü yerle şmesini sağla59
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yacak ve i ş letmede tak ım ruhuyla hareket edilmesinde motivatör etki
yapacakt ı r.
• İş letmeler profesyonel yönetici istihdam ı nı art ı rarak vizyoner bir yönetim anlay ışı çerçevesinde pazar paylar ını ve ölçeklerini büyüterek
kâr paylar ı nı art ı rmal ıd ı rlar.
• İş letmeler düzenli periyotlarda ve çal ış anlar ı n ihtiyaçlarına göre hizmet içi e ğitim programlar ı na ağırl ı k vererek mevcut teknolojiden en
yüksek düzeyde istifade edilmelidir.
• Üst yönetim insan merkezli politikalar geli ştirip uygulayarak, bireyörgüt amaçlar ını örtü ştürerek, çal ış anlar ı na i şyerlerinde kariyer sa ğlama ve kendilerini geli ştirme imkanlar ı sunarak i ş letmede TKY kültürünün olu şturulmas ı sağlanmal ı d ı r.

cy
a

KAYNAKÇA
Akın, B., "I ş letmelerde istatistiksel Proses Kontrol Teknikleri", Bilim
Teknik Yay ı nevi, İ stanbul, 3 (1996).
Akınc ı , Beril 1998 "Kurum Kültürü ve Örgütsel İleti şim",
Istanbul, İleti ş im Yay ı nları , 170
Bozkurt, R., "Toplam Kalite Yönetim Sistemi", Verimlilik Dergisi,
MPM Yayınları , Ankara, 23 (4) :186 (1994).

pe

Brestrich, T. E., "Modernizmden Postmodernizme Dönü şümcü
Liderlik", Seba Yay ı nc ı l ı k, Ankara, 12-111 (2000).
Demirkan, M., "TKY ve Türk Endüstri ili şkileri istemine Etkileri",
Değiş im Yayı nları , Sakarya, 79, (1997).
Ertopuz, A. ve Telek, B., "Toplam Kalite Yönetiminde LiderlikKatı l ı mc ı Yönetim", 3. Toplam Kalite Yönetimi Makale
Yar ış ması Ödül Kazanan Makaleler, TüS İAD Yay ı nları ,
No: T-99-1-249, İ stanbul, 93 (1999).
Ensari, H., "21. Yüzyıl Okullar ı İ çin Toplam Kalite Yönetimi",
Sistem Yay ı nc ıl ık, İstanbul, 65-85 (2000).
Gurgani, H., "Pitfalls in Total Quality Management Implementation:
The Case of a Hong Kong Company", Total Quality
Management, 10 (2): 213 (1999).
Gürdal, S., "Halkla İ li şkiler ve Yerel Yönetimlerde Uygulamalar",
İstanbul: Simge Matbaac ı lık,83, (1997).

60

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 46 - 61

Ishikawa, K., "Toplam Kalite Kontrol", KALDER Yay ınları ,
No:7, İstanbul, 24 (1997).
Karalar, R., "Toplam Kalite Yönetiminin Pazarlama Süreci
Aç ı sından irdelenmesi", Anadolu Üniversitesi İ. İ.B.F. Dergisi,
Eski ş ehir, Yay ı n No: 1013, 15-42 (1997).
Karc ıoğlu, F., "Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt iklimi", iktisadi ve
idari Bilimler Dergisi, 15 (3-4): 279-305 (2001).
Kavrako ğlu, t, "Toplam Kalite Yönetimi", Kalder Yay ı nları ,
No:3, İstanbul, 4-10 (1996).
Kovanc ı , A., "Toplam Kalite Yönetimi Fakat Nas ı l?",
Sistem Yay ınc ıl ı k, İ stanbul, 10-250 (2001).

a

Kreps, G.F., "Organizational Communication", New York:
Longman Inc, 86, (1986).
Miyauchi, I., "Japonya'da Kalite Yönetimi",
MESS Yayınları , No: 301, İstanbul, 12 (1999).

pe
cy

Murgatroyd, S.J. and Morgan, C., "Total Quality Management and
The School", Open Universty Press, Buckhingam, 156-157 (1993).
Polat, M. H. ve Y ı lmaz, t H., " Ş irketler İçin Toplam Kalite Rehberi
(Üretim, Hizmet, Sat ış Kalitesi Nas ı l Artırı lı r?)", POWER
Dergisi, İstanbul, 18 (1995).
Powell, C. T., "Total Qality Management as Competitive Advangate:
Review and Empirical Study", Strategic Management Journal,
16 (4) :16 (1995).
Özevren, M., "Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramlar ve
Uygulamalar", Alfa Yay ı nları , İstanbul, 12-76 (2000).
Saraç, Ö., "Kamu Yönetiminde Toplam Kalite", Verimlilik Dergisi,
MPM Yayınları, Ankara 2001 (4) 35-57 (2001).
Ş irvanc ı , M., "Toplam Kalite Yönetiminin Temel Ö ğeleri",
Önce Kalite, 5 (10) :12-14 (1993).
Üreten, S., "Üretim/ İş lemler Yönetimi Planlama- Denetim Kararlar ı
Karar Modelleri ve iyile ştirme Yakla şı mları", Gazi üniversitesi
Yayınları , No: 234, Ankara, 383-461 (1998).
Varol, M., "Halkla İ li şkiler Aç ı s ından Örgüt Sosyolojisine Giri ş ",
Ankara üniversitesi Ileti ş im Fakültesi Yayınları , No: 12,
Ankara, 128, (1993).http://www.kosgeb.gov.tr ,13.05.2004
61

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 62-82

KÜRESELLE ŞME ÇAĞİNDA YEREL YÖNETİMLER İN DEĞI ŞEN E ĞITIM
HİZMETİ ANLAYİŞ '
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Özet: Çağımızda eğitim ve ö ğretimin toplumların gelişme düzeylerinin göstergesi olarak anlam kazandığı bilinmektedir. E ğitim hizmetleri merkezi
yönetim ile yerel yönetimlerin ortakla şa yürüttüğü hizmetler grubu içinde
bulunmaktadır. Bu hizmetler yaln ızca söz konusu yönetimlere özgü olmayıp, kamu yönetimi dışında yer alan bireyler, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından da yerine getirilmektedir. Ayr ıca yerel taleplerin
karşılanması, kent esnafının, iş yaşamının ve ö ğrenci velilerinin beklentilerine yanıt verilebilmesi, büyük ölçüde örgün ve yayg ın eğitim hizmetlerini yürütme yetki ve sorumlulu ğunun yerel inisiyatiflere b ırakılması ile
mümkün olacakt ır. Merkezi yönetimin, kamu hizmetlerinin bir k ısmını
yerel yönetimlere aktarmas ı sürecinde eğitim hizmetlerini de belediyelere
devretmekte sak ınca görmemesi gerekmektedir. Çünkü belde halk ının çocuklarının daha iyi yetişmesi, ulusal ölçekte ba şarılı olabilmesi için yerel
yönetimleri, merkezi yönetime oranla daha etkin bir biçimde denetlemesi
sonucu, eğitim düzeyinin yükselmesi sa ğlanabilecektir. Toplumdaki e ğitim ihtiyac ı, yerel düzeyde daha etkin, daha verimli biçimde kar şılanabilecek niteliktedir. Yerel yönetimler, e ğitim ihtiyac ını karşılamak amacıyla
yerel toplumun de ğerlerini, geleneklerini yaşatmak, geliştirmek, yenilerini
yaratmak işlevini yüklenebilir durumdad ırlar.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, E ğitim hizmeti, E ğitim ihtiyac ı, Merkezi Yönetim, Yerel yönetim, Belediye

Munıcıpalıtıes and Educatıon Servıces
Abstract: Education is generally evaluated as an indicator of development
levels for societies in contemporary world. Education services are among
those that are carried out jointly by local administarions and central government. These services are not on/y nın by administrations mentioned
above but also individuals that do not participate in public services, private
enterprises and non-governmental organizations take their part in that. It
is necessary to transfer the responsibility of conducting education services
to local initiatives in order to meet local demands and expectations. Central Administarion should not deem it problematic to transfer education
services to local administarions in the process of transformation of public
* Dr., Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalk ınma idaresi Başkanlığı, Uzman zengineyup@luıtmaiiconı
** Dr., TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Başkan cozta,s@hotmail.com
*** Yard. Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, Öğretim Üyesi haydinli@hotmail.carn
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services in general. The ability of local administrations to control educational institutions closely will result in improvement of education levels.
Educational needs is expected to be met effectively at local levels sinc local
administrations have the capability to facilitate local values and traditions.
Key Words: Education, Education Services, Education Need, Central Administration, Local Administration, Municipality.
GİRİS

a

İnsan ın niteliği ve yapt ığı i ş in kalitesini belirleyen temel insan
sermayesi unsurlar ı eğitim, sağl ı k ve beslenme gibi insana yap ılan harcamalardan olu şmaktad ı r. Bu unsurlar içinde yeralan e ğitimin toplumsal ve ekonomik kalkınmanın gerçekle ş mesinde önemli bir fonksiyonu
bulunmaktad ı r. Genel olarak e ğitime yap ı lan harcamalar geli şmişlik
düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bir ülkede Gayri
Safi Milli Has ı la'nı n içinde eğitimin ald ığı pay, okur-yazarl ık oranı, ilkokullaş ma, ortaokulla ş ma ve yüksekokulla ş ma oranlar ı gibi eğitime ait
göstergeler, sosyo-ekonomik kalk ınma düzeyini belirleyen ba şl ıca unsurlardand ı rlar (Tunç, 1993:1).
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Ki ş ilerin ça ğdaş bilgi ve becerilerle donat ı lmas ını sağlayan eğitim ve öğretim, toplumsal geli ş menin bir ürünü olmakla birlikte, ayn ı
zamanda kendisi de bu geli şmeyi h ızland ı ran bir etken durumundad ı r.
Bu nedenle, toplumlar aras ı nda geli ş me düzeyleri bakımından derin
farkl ı laşmaların bulunduğu günümüz dünyas ı nda eğitim ve öğretim, azgeli şmi ş lik düzeyini a şman ı n temel araçlar ından biri ve kalkınman ı n
motive edici bir eleman ı olarak kabul edilmektedir (Sencer, 1976:9).
Eğitimin amac ı , insanlar ı kültürün amaçlar ı doğrultusunda değiştirmektir. Her kültür olu şumunda veya kültürlenme sürecinde e ğitim, temel etken konumundad ır. Kültürlerin a şılanmas ı , oluşturulmas ı
ve ku şaktan ku şağa aktar ı lmas ı gibi temel i ş levlerin e ğitimden yararlanı lmaks ı z ın gerçekle ştirilmesi mümkün gözükmemektedir (Çeçen,
1986:136-137). E ğitim bir ülkenin en önemli kayna ğı olan insan kaynağını i şlemek suretiyle bir taraftan sosyal ve ekonomik geli şmeyi sağlarken
diğer yandan kültürel de ğerleri koruyup geli ştirerek gelecek nesillere
aktarılmas ını sağlar (Mahiroğlu, 2005:209).
Eğitim, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel ve politik alanda ya ş anan h ı zl ı geli ş me ve de ğiş melerden azami fayda sa ğlamak ve
bunlarda meydana gelebilecek olumsuzluklar ı asgariye indirebilmek
için kullanabilecekleri en önemli araçlardan biridir. Bunun fark ında
olan toplumlar, bazen a şı rıya da kaçarak, her sorunun temelinde e ğitim
eksikliği ya da yanl ış l ığı arar hale gelmektedirler. Bu durum, e ğitime
olan inanc ı güçlendirirken eğitimden beklentileri de yükseltmektedir
(TÜRK EĞİTİM-SEN, 2003:1).
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H ı zla deği ş en sosyo-ekonomik, siyasal ve kültürel de ği şmelere uyum
sağlaman ı n en önemli ko ş ulunun iyi bir e ğitim düzeyine sahip olmak olduğu ve eğitilmi ş olmakla demokratik davranabilme aras ında doğrusal
bir ili şki olduğu da bilinen bir gerçektir (Bucak, 1993:21-22).
Eğitimin geçmi şte oldu ğu gibi bugün de güncelliğini korumas ı ,
dünyadaki de ğişme ve geli ş me h ız ı nda ba ş lı ba şı na bir etken konumunda olmas ından kaynaklanmaktad ır. Türkiye'de de bu konuyla ilgili olarak yap ılan çal ışmalarda insan ımı zın mevcut bilgiye ula ş mas ı , deği şme
ve geli ş melere uyum sa ğlamas ından daha çok, gelece ğe haz ı rlanmas ı ,
geli ş mi ş dünya ölçüsünde nitelikli insan yeti ştirilmesi hedefine yöne'inmesi (Peker, 1995b:218-231) bunun i ş areti say ı labilir.

a

Eğitim bir süreçtir, süreç sürekli geli şmedir, bilgilenmek, bilinçlenmektir. Kalkınman ın hangi alan ı nda olursa olsun en önemli unsurudur. Be şeri sermayeyi etkin kullanmayan toplumlar, rekabet ş anslar ı nı
kaybetmeye mahkumdur (Kaya, 2005:25).

pe
cy

Eğitim hizmetleri merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin ortakla şa yürüttü ğü hizmetler grubu içinde bulunmaktad ı r. Bu hizmetler
yaln ı zca söz konusu yönetimlere özgü olmay ı p, kamu yönetimi d ışında
yer alan bireyler, özel kurulu ş lar ve sivil toplum örgütleri taraf ı ndan da
yerine getirilmektedir. Ancak merkezi yönetimin ilgili hizmetler üzerindeki gözetim ve denetim yetkileri sakl ı tutulmaktad ı r (Pekta ş , 2004).
EĞİTİ M H İ ZMETLERİ VE EĞİTİ M H İZMETLERİ NDEKİ TEMEL SORUNLAR
Eğitimi kalkı nmanın temel araçlar ından biri olarak benimseyen
Cumhuriyet Hükümetleri, bu alanda geli şme sağlanabilmesi için asla
küçümsenemeyecek çabalar göstermi ş lerdir. Cumhuriyet döneminde
nüfusun yakla şık 6 kat artmas ı na karşı n; okulöncesi eğitimdeki öğrenci
sayı s ı 73 kat, ilköğretimdeki öğrenci sayısı 29 kat, ortaöğretimdeki ö ğrenci say ı sı ise 799 kat artm ıştı r. Ancak, geli şmi ş ülkelerle kar şı la ştırı ld ığı nda, e ğitimde sağlanan ba şarının yeterli olmad ığı da görülmektedir. Türkiye'nin eğitim göstergelerinde AB ülkelerinin ortalamas ını
yakalayabilmesi için sunulan e ğitim hizmetlerinin nitelik ve niceli ğini
yükseltecek kapsaml ı çal ış malara ve ciddi kaynaklara ihtiyaç oldu ğu
hesaplanmaktad ır (DPT, 2006:80).
Genç bir nüfusa sahip olmas ı dolayı s ıyla, Türkiye için en önemli, en kapsaml ı hizmet alanlar ı ndan birisi de eğitimdir. Türkiye'de y ı llard ı r bir ulusal e ğitim politikas ı olu şturulamam ış , aksine her hükümet,
her bakan de ğiştiğinde e ğitim politikaları da siyasal iktidarlar ı n görü şlerine göre de ği ştirilmi ştir (E ĞİTİM-SEN, 2003).
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Eğitim hizmetleri de, büyük bir k ı smı merkezi yönetim kurulu şları nca üstlenilmi ş durumda olan hizmetler aras ı ndad ır. Ancak merkezi yönetim yap ısal ve i ş levsel baz ı sorunlar nedeniyle kamunun e ğitim
ihtiyac ı nı yeterince kar şılamaktan uzak bulunmaktad ı r. Eğitim tesisi
sayı sın ı n yetersizli ği, eğitim araç ve gereçlerinin istenilen düzeyde olmamas ı , ücret ve sosyal güvenlik olanaklar ını n dü şüklüğü ve bunun sonucu olarak kaliteli e ğitim personelinin istihdam edilememesi, e ğitim
sisteminin bilimsel ve teknolojik geli şmelere uyum sağlayamamas ı gibi
sorunlar hizmetlerdeki ba şarıyı olumsuz yönde etkilemektedir(Güne ş,
2006).

a

Türkiye'de e ğitime ayrı lan bütçenin yetersiz düzeyde olu şu, kültürel geli ş imi olumsuz yönde etkileyen ba şlı ca etken olarak ortaya ç ı kmaktad ır. Yoğun bir göç ve nüfus art ışı ya ş ayan büyük kentlerimizde, bu
olumsuz durum daha fazla hissedilir hale gelmi ştir. Yeti şkin eğitimine
ise Türkiye'de pek önem verilmemekte, bunun için gerekli olan yat ı rı mlar yap ılamamaktad ı r.
Bu alanda baz ı kurulu ş ların çal ış maları da yetersiz durumdad ır
(Ankara Büyük Şehir Belediyesi, 1991:7).
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Maliye Bakanl ığı 'n ın rakamları na göre e ğitim harcamalar ının
sosyal harcamalar içindeki pay ı (EH/SH) 1990 y ı l ında % 75.83 iken, bu
rakam 2002 y ı lı nda %77.73'e yükselmi ştir. Aynı dönemde e ğitim harcamaları nın konsolide bütçe içindeki pay ı 1990 yı lı nda % 19.5 iken 2002
yı lı nda %10.24'e gerilemi ştir.
Sosyal harcamalar ı n oran ı artarken e ğitim harcamalar ı anı lan
dönem içinde %10'a yak ı n azalm ıştı r (EGİTİM-SEN, 2003).
Genel olarak Türk e ğitim sistemindeki mevcut sorunlar şöyle s ıralanabilir:
A- Bilginin durmaks ız ın çoğald ığı ve çabucak eskidi ği bir çağda eğitim
kurumları nca hala kitaplardan aktar ı lan bilgilerin ezberlenmesine a ğı rl ı k verilmektedir. Asl ında öğrencilerin pek ço ğu, kitle ileti şim araçlar ı
yolu ile, okulda ö ğrendiğinden daha fazlas ını öğrenmekte, buna kar şı lı k
onlara bu araçlardan yararlanmay ı öğretmek nedense yeterince dü şünülmemektedir.
B- Okullar ve öğrenciler üzerindeki ba ş arı saplantı ları , sağlıkl ı olmayan
bir yar ış maya neden olmaktad ır. Yarış ma ise öğrenme sürecinde
engellerden biridir.
C- Eğitimde kullanı lan yöntemler genel olarak merkezde (Ankara) haz ı rlanmakta, amaçlar, programlar ve ö ğrenme çevresi burada tespit edilmekte, kitaplar, uygulama k ı lavuzları ve eğitim temposu yine merkezde
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belirlenmektedir. Hedef kitle durumundaki ö ğrencilerin tamam ı nı n
ayn ı yarat ı l ışta, ayn ı öğrenme h ız ında; ö ğretmenlerin de programlar ı
anlama ve uygulama davran ış larının ayn ı olduklar ı varsay ı lmaktad ı r.
D- Eğitim sisteminde, öğrenmenin sadece örgün ve yayg ı n eğitim sistemlerinde sürmeyip; evde, içinde ya ş an ı lan toplumda, oyun s ı ras ı nda da
devam etti ği gözden kaç ırı lmaktad ı r.
E- Yeti ştirilecek insan türü, programlar, e ğitim biçimleri, s ı navlar, bütçe, yönetici ve e ğitim personeli atamalar ı merkezden tespit edilmektedir. Eğitim ve ö ğretimin üretildi ği okullarda çal ış anlar dü şünemez, geliştiremez varsay ı lmaktad ı rlar.
F- Bilgiye sürekli ula ş ma yolları nı bulma, öğrenmeyi öğrenme, yarat ı c ı l ı k, sürekli de ği şen sorunlara yeni çözümler üretme gibi genel amaçlara
yeterli önem verilmemektedir.

a

G- Eğitim sisteminde genel olarak; ö ğrenme de ğil öğretme, yapma değil bilme, ara ştı rma değil ezberleme, i ş ve meslek de ğil şekilsellik daha
önemli görülmektedir (Peker, 1995b:215-231).
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Ayrı ca öğrenciye somut ve soyut baz ı anahtar kavramlar ı öğretmek, onlar ın yeteneklerini ortaya ç ı karmak, ki ş ilik ve karakterlerini geli ştirmek de e ğitim sistemi içinde uygulanmas ı gereken programlar aras ı nda yer almaktad ı r. Ancak bu programlar ı n bugün Türkiye'de sağlı klı
bir ş ekilde yürütüldüğünü söylemek pek mümkün gözükmemektedir.
Özellikle son y ı llarda öğretmenlik mesleğinin daha çok ekonomik nedenlerle cazibesini kaybetmesi ve statü kayb ına uğramas ı
da eğitimde istenilen düzeyin tutturulamamas ı ndaki bir neden olarak
sayı labilir(TODAİE; 1991:166). Ö ğretmen niteli ğinin dü şmesi, süreç
içinde eğitimin de nitelik kaybetmesine yol açmaktad ı r.
Okul sayısı nın yetersizli ği, derslik, malzeme, kitap, araç ve gereç gibi altyap ı ve hizmet olanaklar ın ı n ihtiyac ı karşılayacak kalite ve
sayı dan yoksun olmas ı , eğitim sisteminin ça ğda ş geli şmeler kar şı s ı nda
ilgisiz ve yabanc ı kalmas ı gibi sorunlar, çözüm bekleyen konular olarak
ortadad ı r. Bunlar ı n yan ında, eğitim kurulu ş ları nı n içinde bulunduklar ı
toplumun örgüt ve bireyleri ile, özellikle de ö ğrenci aileleri ile kar şı lı kl ı ileti şim konusunda etkisiz kalmalar ı ve bunun sonucunda e ğitimin
yaygınla ş mas ı nda çevre deste ğinden yoksun duruma dü ş mesi de Türk
eğitim sisteminin önemli sorunlar ı aras ında yer almaktad ı r (Sencer,
1976:9).
TÜRKİYE'DE EĞITIM H İ ZMETLERİ NİN ÖRGÜTLENİŞİ
MEB'in merkeziyetçi yap ı sı ve buna ba ğlı olarak tekelinde tuttu66

Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 2007, 42, (3) : 62-82

ğu karar verme yetkisini ta şra te şkilatlarına devretmesinde veya e ğitimde yerinden yönetime geçi şte merkez ve ta şra te şkilatı aras ındaki yetki
paylaşımında alternatif yakla şımları sergilemek gerekmektedir (Bozan,
2003:23).
Türk Kamu yönetiminin mevcut yap ısı içinde, MEB özel bir öneme sahiptir. Çünkü, kamuda çal ışan her üç ki şiden biri, MEB bünyesinde çal ışmaktad ır. Öte yandan bugün Türkiye'de yakla şık on altı milyon
öğrenci 600.000 dolay ında öğretmen olduğu, başka bir deyi şle nüfusun
yaklaşık dörtte birinin doğrudan, kalanlar ının ise veli, anne, baba gibi
statülerle dolayl ı olarak ilgili olduğu düşünülürse, eğitim hizmetlerinin
önemi daha iyi anlaşı lır.
Ayrıca kamuoyunda MEB'nın önemli kamu kaynaklar ını tüketmesine karşın, etkili ve verimli bir biçimde i şletilmediği yönünde görü şler oldukça yayg ınd ır (Ayd ın, 1998:511-519).
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Eğitimin yerinden yönetimi bağlamında yap ılmas ı öngörülen
merkezi, yerel ve okul düzeylerindeki köklü de ğişiklikler şöyle ele al ınabilir. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanl ığı (MEB) merkez, ta şra ve
yurtd ışı örgütlerinden olu şan bir sistemdir (Duman, 1998).
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Geni ş bir yap ıya sahip olan örgütler do ğaldı r ki kırtasiyecilik,
han—tall ık ve merkeziyetçilik gibi hastal ıklardan dolayı etkin ve verimli
çalışamaz—lar (Ayd ın, 1998:511-519). MEB'de bu hastal ıklar ve s ıkıntılarla çok uzun bir zamandan beri kar şı karşıyad ır. Bu hastal ıkları tedavi
edici reçeteler uygulanamad ığından ya da baz ı ç ıkar grupları tarafından
uygulattırılmad ığından MEB merkez örgütü gittikçe büyümü ş, büyüdükçe merkezile şerek erk ve yetkileri merkezde toplam ış, ve bunun için
de verimli ve etkin bir kurum olmaktan h ızla uzakla şmıştır, MEB merkez örgütünün içindeki yetki ve sorumluluk alanlar ı çakışan birimlerin
sayısı artmış, yükseltmelerde temel belirleyici olmas ı beklenen yeterlik
ve liyakat, siyasal güçlere yak ın olma durumuna dönü ştürülmü ş ; kurumun gereksinim duyduğu eğitim uzman ı kadrolar ına üniversiteler tarafından yeti ştirilen eğitim uzman ve yard ımc ıları istihdam edilmemiştir
(Duman, 1998).
Tüm bu nedenlerden dolayı MEB merkez örgütü, ta şra örgütlerine yetki devri çal ışmaları ba şlatm ış ve bu devri büyük oranda gerçekleştirmi ştir (DPT, 2006). Oysa bu sorunlar yetki devri ile çözülebilecek
sorunlar değildir. 1992 yılında yürürlü ğe giren MEB'in te şkilat ve görevleri hakkındaki yasa çok köklü bir şekilde yenilenmelidir. MEB merkez
örgütü ana-e ğitim politikalarını demokratik bir kat ılımla oluşan kurullar, arac ılığıyla olu şturan ve uygulama stratejilerini belirleyen, e şgüdüm ve i şbirliği olanakları sağlayan, ara ştırma-geli ştirme etkinlikleri,
program ve denetim yapan bir yap ıya kavu şturulmal ıdır. MEB böyle bir
yap ıyla, eğitimi yönlendirici ve bölgeleraras ı e şitsizlikleri en aza indiri67
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ci bir rol üstlenebilir (Duman, 1998).
Türk eğitim sisteminde, sistemin önemli girdisi olan e ğitim çal ışanları Bakanl ıkça al ınmakta; çal ışan, öğrenci ve genel hizmetlerle, bütçeye ili şkin tüzük, yönetmelik, genelge gibi yönetsel belgeler, kararlar
Bakanl ıkça haz ırlanmakta; e ğitim sisteminin öğrenci, hizmet, ara ştırma,
yayın gibi ç ıktı larına ili şkin kararlar Bakanl ıkça verilmektedir(Kurt,
2006:61-72). Türkiye ile hemen hemen ayn ı büyüklüğe sahip olan
Fransa'da Milli E ğitim Bakanl ığı üç apartman dairesinde hizmet vermektedir (Altınok, 1997:113-128).
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Eğitimciler de, özelikle yönetici konumunda olanlar, merkezi örgütlenmeye dayal ı eğitim sisteminden memnun de ğillerdir (Kurt, 2006).
Yöneticiler merkeziyetçi e ğitim sisteminin yarars ız ve verimsiz oldu ğu
konusunda birle şmektedirler. Bu sistemde yönetici-ö ğretmen ilişkisinin iyi olmad ığı ve okul-aile ve çevre ili şkisini sağlayamad ığı büyük bir
çoğunluk tarafından kabul edilmektedir (Özdemir, 1996:70).
Bu nedenle, günün ko şulları içinde ve onlara uygun olarak, e ğitim ve öğretim hizmetlerinin merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında dengeli ve tutarl ı bir payla şımını yapmanı n zorunlu hale geldi ği
belirtilmektedir. Milli E ğitim Bakanl ığının eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmesinde 1- hizmette verimlili ği sağlamak 2- sürati art ı rmak, 3halk katkıs ını sağlamak gibi belli amaçlarla diğer kamu kurulu şlarıyla
i şbirliği içinde bulunmak ve baz ı görevleri onlara yapt ırma durumunda
olduğu belirtilerek bu konuda en etkili ve yararl ı olabilecek kurulu şların yerel yönetimler olaca ğı vurgulanmaktad ır (TODAİE, 1992).

pe

Dünyada meydana gelen geli şmeler ve Türk e ğitim sisteminin
karşı karşıya olduğu sorunlar ın etkisiyle, e ğitim yönetiminde yerinden
yönetim, yerelle şme, okul merkezli yönetim gibi e ğitimde daha etkili
ve verimli, okul ile ilgili konularda, toplumun kat ılımının sağlanmasını
amaçlayan modeller gündeme gelmi ştir. Bu anlamda yerelle şme tartışmalarının yapay olmad ığı , ihtiyaçlardan kaynakland ığı söylenebilir.
Eğitimde yerel yönetimlerin katk ısına daha fazla ihtiyaç duyulmas ında genel amaç, toplumun refah düzeyinin art ırı lması ve merkezi
düzeyde ya şanan bürokratik s ıkıntı ları n önüne geçme iste ğidir. Bunlara
ilave olarak, öğrencilere daha iyi e ğitim imkanlarının sunulmas ı ; okul
aç ıs ından, yönetim, finansman, ö ğrenci politikalar ı , program ve personelle ilgili karar verme ve denetim gücünün topluma verilmesi ve bu
amaçlar aras ında s ıralanabilir.Ancak; yerel yönetim kurulu şlarının, var
olan sorunlar ını çözmeden e ğitim gibi kapsaml ı görev ve sorumluluklar
almalarının beklenmesinin onlar ın zorlanmas ı anlam ına gelebilece ği
aç ıktır (Kurt, 2006:61-72).
Merkezi yönetim, yerel toplum düzeyindeki geli şmenin boyutla68
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rını , yönlerini orada varolan ko şulları , o yerde ya ş ayan halkın seçimle
i şbaşına getirdi ği yerel yöneticilerden daha iyi bilemez. Yerel nitelikteki eğitim sorunlarıyla ilgili en doğru, en yerinde kararlan alabilecek durumda olan kurulu ş, yine oradaki yerel yönetimdir (Geray, 1994:3-14).
Birçok ülkede ya şanan devletin tekel konumu, e ğitimde ya şanan
kalite, etkinlik ve verimlilik sorunlar ı nın en önemli sebepleri olarak
gösterilmektedir. Devletin e ğitimdeki rolünün düzenleyicilik, yol göstericilik, ara ştı rma, geli ştirme, yerel-ulusal-uluslar aras ı karşıla ştı rma ve
makro düzeyde politikalar belirleme çerçevesinde olu şabilece ğinin altı
çizilmektedir (DPT, 2006).
EĞITIM Hİ ZMETLER İNDE YERELLE ŞME

cy
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Türkiye gibi coğrafi aç ı dan büyük ve bölgeler aras ı sosyo-ekonomik sorun ve ihtiyaçlar ı n oldukça çe ş itli olduğu bir ülkede tüm kamu
hizmetlerinin sadece merkezi yönetim eliyle yürütülmesinin hem mümkün, hem de akı lc ı olmad ığı genel kabul gören bir dü şüncedir. Bu nedenle merkezden yerel yönetimlere do ğru yetki, görev ve kaynak aktar ı mı
ile ilgili çe ş itli reform niteli ğinde düzenlemelerin yap ı lmas ı gerekliliği
siyasal ve bilimsel platformlarda s ıkça dile getirilmektedir.

pe

Özellikle son yı llarda Milli E ğitim Bakanl ığı , doğrudan kendisi
tarafından yürütülen lise, meslek lisesi ve imam hatip lisesi gibi ortaöğretim kurumlar ı nı n inş aatlar ını , ödeneğini aktarmak suretiyle il özel
idarelerine yapt ırmakta ve bu hizmetlere belediyeler ve köy idareleri
de katkı da bulunmaktad ı r. Bu yöntemle yap ı lan okullar daha çabuk,
daha ucuz ve sa ğlam yap ı lmakta ve önemli ölçüde halk ı n katı lımı sağlanmaktad ı r. Belediyelerin ve köylerin yasal bir zorunluluk olmaks ı z ı n
üstlendikleri bu görevler, yasalla ştırı ld ığı ve gerekli finansal kaynak
aktarı mı sağland ığı takdirde bu yönetim birimlerinden daha fazla katk ı
sağlanabileceği aç ık olarak görülmektedir.
Ayrıca yerel taleplerin kar şılanmas ı , kent esnafını n, i ş ya şam ını n
ve öğrenci velilerinin beklentilerine yan ıt verilebilmesi, büyük ölçüde
örgün ve yaygın eğitim hizmetlerini yürütme yetki ve sorumlulu ğunun
yerel inisiyatiflere b ırakılmas ı ile mümkün olacakt ır. Eğitim sisteminde
çağda şla şmanın sağlanmas ında, demokrasi bilincinin geli ştirilmesinde,
eğitimin bütün süreçlerine ö ğrencilerin ve velilerin kat ı lımı nda, ülke
kaynaklar ı nı n verimli, h ı zl ı ve rasyonel kullan ımı nda eğitim hizmetlerinin yerel yönetimlere b ı rakı lmas ının, hiç değilse bu yönetimlere geni ş
yetkiler sa ğlanmas ı nın etkisi büyük olaca ğından ku şku duyulmamal ıd ı r
(TBD ve KAV, 1993:26).
Bu nedenle günün ko şullar ına uygun olarak e ğitim ve öğretim
hizmetlerinin merkezi yönetimle yerel yönetimler aras ında dengeli ve
tutarl ı bir bölü şümünü gerçekle ştirmek zorunlu hale gelmi ştir (TODA69
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İE, 1992:97).
Birçok ülkede e ğitim hizmetleri, faydas ı nın genellikle bölgesel olduğu kabul edildi ğinden, yerel yönetimler tarafından
yürütülmektedir(DPT, 1991:125). Dünya Bankas ı eğitimin yerelle şmesini "karmaşı k bir süreç" olarak nitelendirmektedir. Dünya Bankas ı 'na
göre e ğitimde yerelle ş me; okul sistemlerinde politika olu şturma yöntemlerindeki de ği ş imler, kaynaklar ın payla şı mı , gelirlerin harcanmas ı ,
öğretmenlerin yeti ştirilmesi, müfredat ın belirlenmesi ve yerele devredilen okulların işletilmesi i ş lerini kapsayan bir süreçtir.
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Dünya Bankas ı'na göre yerelle ş me genel olarak etkinli ği, şeffaflığı , hesap verebilirli ği ve sorumlulu ğu art ıracaktı r. Yerelle şmi ş eğitim
ise yerel tercihleri daha iyi yans ıtmakta, verimlili ği artı rmakta, katı lımı güçlendirmekte ve kaliteyi geli ştirmektedir (Keskin, 2003:117-122).
Yerelle şmiş sistemde rekabet yükselir ve daha fazla e ğitimsel hizmet
sunma olanağı elde edilir. E ğitim hizmetlerinin sunulmas ı nda halk ı n
sorumluluk almas ı , okula sahip ç ı kmas ı , eğitime daha yüksek katk ıda
bulunmasını sağlar (Akyı ld ı z, 1999:8).
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Eğitimin yerinden yönetimi, ülke düzeyinde uygulamaya konulması gereken bir yerinden yönetim reformunun önemli bir parças ı olmal ı d ır. Hiç ku ş kusuzeğitimin yerinden yönetimi halen var olan e ğitim
sisteminin yap ı sında ve i ş leyi ş inde çok önemli değiş ikliklerin yap ı lmas ı
gereğini ortaya ç ıkaracakt ır. Bu yeniden yap ılanma gereği üç baş lı k altı nda incelenebilir. Bunlar merkezi düzey—de, yerel yönetimler düzeyinde ve okul düzeyinde halen var olan amaç, yap ı ve süreç boyutlar ında
önemli deği ş iklikleri gündeme getirecektir (Duman, 1998).
Toplumdaki eğitim ihtiyac ı, yerel düzeyde daha etkin, daha verimli biçimde karşı lanabilecek niteliktedir. Yerel yönetimler, e ğitim ihtiyac ını karşı lamak amac ıyla yerel toplumun de ğerlerini, geleneklerini
yaşatmak, geli ştirmek, yenilerini yaratmak i şlevini yüklenebilir durumdad ı rlar. Ayr ıca, büyüklüklerine, mali imkanlarına göre, kimi farkl ı l ı klar olmakla birlikte, yerel yönetimler, her basamaktaki örgün e ğitim kurumlarıyla ilgili kimi sorumluluklar ı, yerel halkın destek ve katkılarını
da sağlayarak daha nitelikli biçimde kar şı layabilir.
Merkezi yönetimin kentlerdeki yöneticileri, velilerin tepkilerine, yakınmaları na gereken duyarl ılığı göstermemekte, sorunlar çözülemediğinden giderek birikmektedir. Yerel yönelimlerin seçimle i şbaşı na
gelmiş yöneticileri, bu istekler kar şısı nda, merkezi yönetimin ta şradaki
atanm ış yöneticilerinden daha duyarl ı davranabilirler. Hem şehrilerin
daha etkin biçimde kat ıl ım göstermeleri, ancak yerel yönetimlerin bu
konuda sorumluluk almas ıyla sağlanabilir. Kâr dürtüsüyle kurulan ve
i şletilen özel okul ve kurslar ı n çok yaygınlaştığı bir dönemde, yerel yönetimlere e ğitimle ilgili görev, yetki ve sorumluluklar tan ınmas ı yoluna
70
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gidilmelidir. Bu konularda da belediyelere güvenilmesi gerekir. Belediyelerin e ğitimle ilgili görevler ve sorumluluklar yüklenmesi durumunda, kâr konusu olmaktan ç ıkarı ld ığı için eğitimin topluma, ana babalara
mal oluşu azal ı r.
Ayrı ca, halkın s ırtı na aç ı ktan yük oldu ğu için her ö ğretim yılı
ba şı nda büyük yakı nmalara neden olan okul-aile birli ği, yard ı mla ş ma
derne ği gibi okul yöneticileriyle kimi velileri "zan" alt ında b ı rakan
örgütlenmeler yerine, daha özgün örgütlenmelerle ana babalar ı n okul
yönetimine daha etkin biçimde kat ı lmas ına da olanak sa ğlanmış olur
(Geray, 1994:3-14).
EĞİTİM H İZMETLERİNDE YEREL YÖNETIMLER
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Yerel yönetimler yirmi birinci yüzy ı lda, eğitim hizmetlerine
daha yakı n ilgi göstermek zorundad ırlar. Özel te ş ebbüsü e ğitime dahil
etme çabalar ı nı n yan ında, yerel yönetimlere de sorumluluk ve yetki verilebilmelidir. Böyle bir te ş ebbüs, yerel düzeyde demokrasinin geli şmesine de katkıda bulunabilir.
Hem merkezi yönetimin, hem de yerel yönetimlerin kendi okullarını , kendi e ğitim kurulu ş ları nı oluşturmas ıyla üretecekleri e ğitim
hizmetleri, rekabet ortam ının haz ırlanmas ı ve daha verimli sonuçlar ı n
al ı nmas ı yönünde yararl ı olabilir (Y ı ld ırım, 1998:83-100).
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Yerel yönetimlerin e ğitime olan katk ı ları nı artı rmanı n önündeki en önemli engellerden bir di ğeri yerel yönetimlerin gerçek anlamda
yerel yönetim niteli ğinden yoksun olmalar ıd ı r. Bu yüzden gerçek yerel
yönetim kurumlar ı olu şturulmadan, bugünkü yerel yönetimlere daha
fazla yetki ve kaynak aktar ımı yanl ış olacaktı r. Buna bağlı olarak, eğitimin yerinden yönetimi, gibi köklü bir de ği ş imi bugünkü yerel yönetim
anlayışı na terk etmek do ğru bulunmamaktad ır. Temeldeki bozuklukları giderici ana reformlar yap ı lmadan yerinden yönetim amaca ula şmayabilir. Ve beklentilerin tersine, var olan dengesizlikleri art ı rabilir ya
da istenmedik olumsuzlukların ortaya ç ıkmas ı na neden olabilir (Kurt,
2006:61-72).
Batı Avrupa'da Fransa hariç, hemen hemen her ülkede örgün
eğitim yerel yönetimlerce yürütülmektedir. Hatta ABD'de e ğitimle ilgilenen "School District"ler bulunmakta, bu yerel yönetim birimlerinin
temel görevi de e ğitim olmaktad ı r. Bu ülkelerde de, e ğitim politikas ı nın
temel ilkelerinin belirlenmesi, belirli konularda standartlar ı n getirilmesi, denetleme, kaynak bulma ve incelemeler yapma gibi temel destek
ve koordinasyon sağlayı c ı önemli görevlerin, merkezi yönetimce yerine
getirilmesine devam edilmektedir (Y ı ldırı m, 1998:83-100).
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Yerel yönetimlerin e ğitim faaliyetleri d ışı nda tutulmas ını n
baz ı sakı ncaları vard ı r; örne ğin, merkezi yönetim kontrolündeki e ğitim
programları , ilgili bakanl ık tarafından haz ırlanmakta ve ülke genelinde uygulamaya konulmaktad ır. Eğitim araçlar ı nın seçiminde, e ğitim
programlarının haz ırlanmas ında, öğretmenler, veliler hatta ö ğrenciler
dikkate al ı nmamaktad ı r. Merkezi yönetimin a ğır bastığı sistemlerde,
eğitim bütçelerinin haz ırlanmas ı ve kullan ı mı da merkezi hükümetin
elindedir. Bu bakımdan, en ufak i şlerin yap ılması bile bir çok formaliteler gerektirebilmekte ve zaman kayb ına neden olabilmektedir. Bütün
bu sorunlar, yerel yönetimlerin e ğitim hizmetlerine sa ğlayacaklar ı katkı larla en dü şük düzeye indirilebilir (Y ı ld ırım, 1998:83-100).
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Devlet bütçesinden MEB'na ayr ılan pay %8'lere kadar dü ş müştür. GSMH içindeki MEB bütçesinin pay ı 1994 yı lında %4.39 olmu ştur.
Yani, eğitim hizmetleri alan ı nda önemli ölçüde finansman k ıtl ığı ya şanmaktad ı r. Eğitime yarı lan bu kı sıtl ı finansman ı n artmas ı da olas ı görünmemektedir. Türk e ğitim sisteminin içinde bulundu ğu bu finansman
krizinde yerel yönetimler yeni kaynaklar yaratarak, bu sorunun giderilmesine katk ı sağlayabilir (Kurt, 2006:61-72).
Eğitim, yerel yönetimlerin en önemli görevleri aras ındad ır. Eğitim hem Belediye hem de toplum bireylerinin e ğitimini kapsamaktad ı r
(Ütkür, 2003:146-150). Belediyelere ili şkin olarak yap ı lan yasal ve yönetsel düzenlemeler belediyelerin i şlevlerini artt ı rm ış ve belediyeleri
belde halkı nın eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki gereksinimlerini karşılayacak hizmetleri gerçekle ştirmeye yöneltmi ştir (Co şkun,
1997:115-160).
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Eğitim hizmetlerinde yerel yönetimlerin yetkileri ve sorumlulukları bakımı ndan üç husus dikkat çekmektedir.
A- Merkeziyetçi anlay ışı n ağı r bast ığı sistemde, yerel yönetimlerin e ğitim hizmetleri alan ındaki yetki ve sorumluluklar ı , özellikle uygulamada, çok s ı nırl ıdır.
B- Zaman içerisinde yerel yönetimler e ğitim hizmetleri bak ı m ından yetki kayb ı na uğram ış bulunmaktad ı r.
C- Eğitim hizmetlerini kimi konularında yerel yönetimle merkez yönetimi aras ında görev ikilemi ve karma ş as ı vard ı r (TÜ S İAD, 1995:103)
Merkezi Yönetim, Milli Eğitim Bakanl ığı ve öteki bakanl ıklar ve
bağlı kuruluşları arac ılığıyla sahip olduğu örgün ve yaygın eğitim sistemleri arac ı lığı ile temel hizmet üreten bir konuma eri ş miştir. Bu nedenle de merkezi yönetim ile yerel yönetimler aras ı nda görev geçi ş mesi
ve sorumluluk tekrar ı gibi durumlarla karşı laşa bilinmektedir. Ancak
burada amaç, e ğitim hizmetleri konusu da belediyeler tarafından ya72
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pı lan i ş ve hizmetleri yinelemek ya da yeni bir alma şı k yaratmak de ğil
fakat merkezi yönetimin görev üstlenmek istemedi ği alanlarda hizmet
üretmeye çal ış mak yada merkezi hükümetin çal ış maları nı kolaylaştı rı c ı
çal ış malarda bulunmak olmal ı d ı r. Bu aç ıdan bakıld ığı nda belediyelerin
eğitim, alan ı ndaki çal ış malarını n kapsam ı nın ve s ı nırları nı n belirlenmesi özel bir dikkat ve uzmanl ık gerektirmektedir (Co şkun, 1997:115160).
Yerel yönetimlerin e ğitimdeki rollerini ve sorumluluklar ı nı artı rmak için baz ı deği ş ikliklere ihtiyaç duyulmaktad ı r. Yap ılacak yasal
deği ş ikliklerle yerel yönetimlerin e ğitim hizmetlerinde; meslek odalar ı
ve birlikleri ile belediyelerin ise meslek e ğitiminde daha etkili kı lınması sağlanmal ı dı r (DPT, 2006).
YEREL YÖNETİMLERCE ÜSTLEN İ LEB İLECEK EĞİTİM
H İZMETLERİ

a

Yerel Yönetimler Reformunun Gereklili ği
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Eğitim hizmetlerinin kimi yönlerinin yerel yönetimlerce üstlenilmesinden söz edildi ğinde, konuya bugünkü yerel yönetim düzeni aç ı sından bakılmamas ı gerekecektir. Gerçek yerel yönetim kurumu niteliklerinden yoksun olan ve böyle oldu ğu için de üstlendikleri (kimi çok
sınırlı) görevleri bile ba ş arı ile yürütmekten çok uzak dü şmü ş olan yerel
yönetimlere, bir de e ğitim gibi önemli bir alanda yetki ve sorumluluklar verilmesinin, çok yanl ış olacağı ve bu hizmette yeni sorunlar ve aksaklı kların ortaya ç ıkmas ı sonucunu yarataca ğı kuşkusuzdur (TÜS İAD,
1995:109)
Eğitimin yerinden yönetimi reformunun, anayasada ve kamu yönetimi, siyasal ya şam ve e ğitime ili şkin temel yasalarda birtak ı m köklü
deği şikliklerin yap ılmas ına bağl ı ya da en az ından bunlarla beraber ele
al ı nmas ı na gereklilik vard ı r.
Türkiye'de yerel yönetimler gerçek yerel yönetim kurumu niteliklerinden yoksundur. Bunun içindir ki, gerçek yerel yönetim kurumları olu şturulmadan, bugünkü yerel yönetimlere daha fazla yetki ve kaynak aktar ım ı yanl ış olacakt ı r. Bunun içindir ki, yukar ı da sözünü etti ğimiz eğitimin yerinden yönetimi gibi köklü bir de ği ş imi bugünkü yerel
yönetim anlay ışı na terk etmek dü ş ünülemez bile.
Temeldeki bozukluklar ı giderici ana reformlar yap ı lmaks ı zı n
birtak ım amaçlara ula ş mak için bir araç olarak önerilen yerinden yönetim amaca ula ş amayabilir. Beklentilerin tersine, var olan dengesizlikleri artt ı rabilir ya da istenmedik olumsuzluklar ın ortaya ç ıkmas ı na neden
olabilir (Duman, 1998).
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Eğitim Alanında Yerel Yönetimlere Verilebilecek Görevler
Eğitim hizmetleri alan ında yerel yönetimlere bugünküne benzer biçimde okul binalar ı için arsa sağlamak, binalar ı yapmak, okullar
için ders araç-gereçleri sa ğlamak, ö ğrencilere burs vermek, kimi yayg ı n
eğitim kurulu şları ve öğrenci yurtlar ı açmak görevleri yan ında, baş langıç olarak ilkö ğretim okullar ı açmak, bu okullar ı n yönetim ve ö ğretmen
kadrosuna atamak, maa ş larını ödemek, ilköğretimin tüm uygulama sorumluluklar ı nı yüklenmek yetki ve görevinin verilmesi, zamanla bu yetkilerin orta ve yüksek ö ğretim alanlar ına da yaygı nla ştırı lmas ı , eğitim
hizmetleri alan ı nda bugünkü ya ş anmakta olan birçok sorunun a şı lmas ı nda en uygun çözüm yollar ından birisi olacakt ı r (TÜS İAD, 1995:109110).

a

Yerel yönetimlere e ğitim kurumları nı açma ve yönetme yetkisinin verilmesini savunurken, Milli E ğitim Bakanl ığı 'nı n eğitim hizmetlerinin tüm ülke düzeyinde ulusal amaçlar, hedefler ve ilkeler do ğrultusunda yürütülmesini sa ğlamak için gerekli tüm yetkilere ve olanaklara
sahip olmas ı nı n önemi özellikle vurgulanmal ı dı r (TÜSİAD, 1995:111)
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Özellikle eğitimin amaçlar ını n, hedeflerinin, ilkelerinin saptanmas ı , eğitim programlar ı nda bunlara uyulmas ını n sağlanmas ı , öğretmenlerin yeti ştirilmesi gibi temel yetkiler ve görevler Milli E ğitim
Bakanl ığı 'nda kalmal ı d ı r. Bakanl ık, eğitimin saptanan hedefler, ilkeler
ve standartlara uygun yürütülmesini sa ğlamak amac ı ile yerel yönetimleri çok titiz biçimde denetlemeli ve yerel yönetimlere bu amaçla ayr ıca
yard ı mc ı olmal ıd ır.
Yerel halk ın bu konudaki denetimi de önemli bir ba şka güvence
olu şturacakt ır. Buna kar şı l ı k ilköğretim hizmetinin yerel yönetimlere
devredilmesi ile e ğitim sistemindeki a şı rı merkeziyetçili ğin yaratt ığı
sorunlar ın aşı lmas ı mümkün olabilecektir (TÜS İAD, 1995:110).
Bunlar yan ında okullar baz ında "Okul Eğitim Kurullar ı " olu şturularak,
öğretmen, okul yönetimi, veli, ö ğrenci kat ı l ım ı kurumla ştı rı lmal ı d ı r.
Yerel yönetim düzeyinde "E ğitim Kurultayları " türü daha geni ş katı lım
olanakları üzerinde de durulmal ı d ır.
Yerel yönetim meclisleri çerçevesinde olu şturulacak "E ğitim
Komisyonları "na, meclis üyesi olmayan uzmanlar ı n ve sivil toplum örgütleri, temsilcilerinin kat ı lmaları sağlanmal ı , komisyon toplant ı ları na,
halkı n da izleyebildi ği, soru sorabildi ği canl ı toplumsal ilgi odakları
niteliği kazand ı rılmal ıd ı r. Ayrı ca, velilerin gerekti ğinde eğitim hizmeti
giderlerine mali katk ı ları kurumsal yoldan sa ğlanabilmelidir.
Yerel yönetimlere e ğitim hizmeti yürütme yetkisinin devredilmesinin en olumlu sonuçlarından birisi, tı pkı özel sektörde oldu ğu gibi,
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iller, ilçeler, beldeler, aras ı nda daha iyi okul, daha kaliteli ve daha verimli bir eğitim ve öğretim hizmeti gerçekle ştirmek amac ı ile olumlu bir
yarış ma ortam ı yaratacak olmas ı d ır (TİSİAD, 1995:112).
Kamu Yönetimi Ara ştırmas ı (kısa ad ıyla KAYA) yazana ğı nda yerel yönetimlerin e ğitim ve öğretim hizmetleriyle ilgili olarak a şağı daki
gözlemlere yer verilmi ştir:
A- Eğitim ve öğretim hizmetlerinde verimi, etkilili ği ve halkın katıl ı m ı nı
sağlamada yerel yönetimler, en etkili ve yararl ı kurulu ş lard ı r.
B- Çe ş itli basamaktaki okulların yap ı mını , Milli Eğitim Bakanl ığı 'n ın
aktard ığı ödeneklerle il özel idareleri yapmaktad ı r. Belediyelerin ve
köy yönetimlerinin de i şbirliği sonucunda halkı n katk ı s ı önemli ölçüde
sağlanabilmektedir.

a

C- Eğitim ve öğretim i ş lerinde merkezi yönetim ile yerel yönetimler arası nda dengeli ve tutarl ı bir yetki, görev ve sorumluluk bölü şümü yap ı lmas ı zorunlu duruma girmi ştir (Peker, 1995a:35-36).
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Yukarıdaki gözlemlerin ışığında yerel yönetimlere a şağı daki görevlerin
verilmesi önerilmektedir:
- Okul yap ı ları ve eğitim kurulu ş ları için arsa sa ğlamak,
- Okulları n yap ı m ı n ı gerçekle ştirmek, yap ı ların bakı m ve onar ı mını yapmak,
- Okulları yönetmek,
- Pratik sanat okullar ı açmak ve yönetmek,
- Halk eğitimi etkinlikleri için kurumlar açmak ve yönetmek,
- Okul öncesi e ğitim ve öğretim okullar ı m açmak, yönetmek,
- Okullar ı donatmak, günlük gereksinmelerini kar şı lamak,
- ilk ve ortaöğretim kurumlar ı nda okuyan öğrenciler için yurt ve pansiyon açmak, i şletmek,
- Öğrencilere burs vermek,
- Özel eğitim kurumlan açmak, yönetmek,
- Öğretmen atamalar ı yapmak (Peker, 1995a:35-36).

ÖNERİLER
Örgün E ğitim Aç ı sından
1. İ lkokullar (temel e ğitim kurumları ) imkanları müsait olan Belediyelere bağlanabilir. Pilot uygulamadan sonra bütün okullara te ş mil edilebilir. Böylece okul aile ve toplum uyumu, maddi ve manevi i şbirliği sağlanabilir. Yerel yönetimlerin seçimle belirlenmesi, bu konuda güvensizlik
sebebi olmamal ıd ır. ilkokul çocuklar ı çoğunlukla ailelerinin bulunduğu mahaldeki okullara gitmektedir. Ailesinin, oylar ıyla, vergisiyle katı ldığı yerel yönetimi denetlemesi ve güven duymas ı merkezi yönetime
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göre daha da kolayd ır. Asl ında bu konu güven, güvensizlik aç ısı ndan ele
al ınmamal ıd ı r. Eğitimin fert ve toplum aç ı sından ba şarı sı nı dikkate almak yerinde olacakt ı r. Kald ı ki öğretim programlar ının temel amaçlar ı
ve temel konular ı ülke çap ında belirlenecektir. Seçmeli dersler ve ilave
edilecek dersler ve konular yerel yönetimlerce belirlenebilir.
2. Öncelikle ilkokullar olmak üzere bütün okullara, bahçe, spor salonları , kütüphane, laboratuar yap ı mı ve araç gereç temini vb. konularda yerel yönetimler yard ımc ı olmal ı d ır. Birkaç okula birlikte hizmet verebilecek aç ık ve kapal ı spor tesisleri yap ı m ına öncelik verilmelidir(Ayhan,
1995). Bunun için ilk olarak; okullarda yap ılacak çal ışmalarla ilgili bir
ekip olu şturulmal ı , ve mevcut durum ortaya konmal ı d ı r. Kaynak aktarı m ı yap ı l ı rken, hangi okulun neye ihtiyac ı olduğunun saptanmas ı ve
bununda bir s ı ralamaya konulmas ı gerekmektedir ( Şentürk, 2006:26).

a

3. Bütün öğrenciler belediyelerin ta şı ma araçlar ı , tiyatro ve spor imkanlarından mümkün olduğu ölçüde ücretsiz veya çok ucuz imkanlarla
yararlanmal ıd ır.
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4. Ortaöğretim, özellikle yüksek ö ğretim için ö ğrenci yurtlar ı , ucuz yemek yiyebilecekleri lokantalar, ö ğrenci lokalleri aç ılmal ı dır. Kredi ve
Yurtlar Kurumu ve Vak ıflarla bu alanda i şbirliğine gidilmelidir.
5. İstanbul'da tarih boyunca okul olarak yap ı lmış bütün binalar, ayn ı
amaçla kullan ı lmak üzere yeniden ele al ınmal ıdı r. Okul, yurt, kütüphane, çe şitli kültür ve sanat faaliyetleri merkezi olarak kullan ı lmal ıdır.
Bu alanda belediyelerin öncülü ğünde, Kültür Bakanl ığı , Vakı flar Genel
Müdürlüğü ve Özel Vak ıflar aras ında i şbirliği sağlanmal ıdır.
6. Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin yararlanabilece ği gençlik merkezleri
olu şturulmal ı , bunlarda tatil günlerinde belirli sürelerde kalarak dinlenme ve çe şitli kültür ve sanat çal ış maları yanında sağl ı klı arkada ş lı k
edinmesi için ortamlar olu şturulmal ıd ır (Ayhan, 1995:206-216).
Yaygı n E ğitim Açı sından

1. Radyo-televizyon ve gazetelerden yararlanarak halk ın eğitimine yönelik; öncelikle, çevre sa ğl ığı , kentteki araç ve gereçleri kullanma yöntemlerine yönelik bilgiler verilmelidir.
2. Kültür merkezlerinin bütün mahalle halk ı na yönelik, çe ş itli kültür
ve sanat faaliyetlerine aç ılmas ı na, tecrübelerin ışığı nda planl ı ve programl ı bir ş ekilde devam edilmelidir.
3. Ev kad ı nları na yönelik çe ş itli kültür ve sanat faaliyetleri yan ında, el
işleri, yemek yap ımı gibi konularda öncülük yap ı labilir.
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4.Emekli insanlara yönelik çe ş itli sosyal ve kültürel faaliyetler dü şünülmelidir. Sanayile ştikçe ve kent büyüdükçe pek çok insan k ı rsal kesimden kente gelmektedir. Çocuklar ı nı n yan ında kısa ve uzun süreli kalmak
zorunda bulunan aile büyüklerinin kent hayat ı na uyumda çocuklar ı nı
bunaltıc ı bir aile büyüğü olmadan, sevilen say ı lan ve aranan bir büyük
olarak kalmalar ı için, aileye yard ımc ı olmak gerekir.
5.Belediyeler öncelikle kendi personelinin hizmet içi e ğitimine, istekler, ihtiyaçlar ve amaçlar ı bilimsel metotlarla belirleyerek yakla şmal ı d ır. Ayrı ca personelin aile ve çocuklar ına, Eğitim alan ı nda yard ı mc ı
olunmal ı dı r. Eğitim yard ım ı , ders araç ve gereçlerin al ı m ı , kitap, defter
yard ı mı vb. konularda okula giden personel çocuklar ına yard ı mc ı olmal ıdır (Ayhan, 1995:206-216).

a

8. Eğitim hizmetlerinin bu yerel yönetim birimine devredilmeden
önce, yeterli mali kaynaklar tahsis edilmelidir. Bunun için de genel
vergilerden toplanan mebla ğların belli bir oran ı yerel yönetimlere b ırakı lmal ı d ı r. Ayrı ca e ğitimden do ğrudan faydalananlardan ek e ğitim
vergisi( Ş imdiki Çevre Temizlik Vergisi benzeri) al ınmalıd ır.
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9.Genel e ğitim politikas ı merkezce belirlenmeli, amaç ortaya konulmal ı , bu amaca hangi vas ıta ile ve nas ı l ulaşı lacağı yerel yönetimlere b ırakı lmal ı , bu arada yerel ş artlara uygun olarak seçimlik dersleri yerel yönetimler belirlemeli (Turizm bölgesinde Turizm dersleri, tar ı m ağı rlıklı
bölgelerde Tar ı m dersleri gibi.)
10.Çocuklar ı nı şu yada bu mülahaza ile devlet okullar ına göndermek
istemeyen vatanda ş ların bu tercihlerine sayg ı duyulmal ı , belirlenecek
minimum ş artlara uymak üzere, (Danimarka'da oldu ğu gibi) bu özel
okulları n masraflar ına da devlet katk ıda bulunmal ı d ır.
11.Eğitim hizmetlerine personel atamas ı nda, atanacak personelin vas ı fları merkezce belirlenmeli, seçimi ve atanmas ı yerel yönetimlere
bırakı lmal ıd ı r. Daimi statüyle atanan ö ğretmenlerin görevden at ılmas ı
Bakan onay ıyla olmal ı ve ayrıca yargı denetimine tabi olmal ı d ır. Tüm
eğitim personeli sendikal haklara kavu şturulmal ıd ı r.
12.Öğretmen-Ö ğrenci-Veli üçgeni üzerinde ye ş ermesi gereken e ğitim
olgusunda veli kat ı lı m ı nı azami seviyeye ç ı karmak için olu şturulacak Okul Yönetim Kurullar ına resmi statü verilmeli ve belli s ı nı rlarla
okul ve e ğitim politikas ını yönlendirme fırsatı verilmelidir (Y ıldırı m,
1998:83-100).
13. Yerel yönetimlerin e ğitime ili şkin kurumsal kapasiteleri güçlendirilmelidir. Ayrı ca yasalarla yerel yönetimlere verilen görevlerin daha
etkili biçimde yerine getirilmesi için ihtiyaçlar ı olan uzman kadrolar ı n
sağlanmas ı ve yeti ştirilmesine destek sa ğlanmal ı dı r (DPT, 2006).
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DEĞERLEND İRME
Türkiye'de e ğitimin içinde bulundu ğu sorunlar ı n boyutu, sağlıklı bir eğitim hizmetinin gerçekle ştirilmesine olanak sağlamaktan çok
uzaktır. Türkiye'de eğitim sisteminin sa ğlıklı bir yap ıya kavuşmas ı her
ş eyden önce, e ğitimin bir "kamu hizmeti" olarak görülmesinden geçmektedir (EĞITIM-SEN, 2003). MEB merkez örgütü oldukça geni ş bir örgütsel yap ıya ve a şı rı biçimselleşmiş bir hiyerarşik iş leyi şe sahiptir. Öte
yandan merkeziyetçi ve otokratik bir yönetsel anlay ışın egemen oldu ğu
merkez örgütünün, e ğitim sistemini yönetme yeterli ğinden yoksun olduğu gözlenmektedir. Ba ş ka bir anlat ı mla, bugün MEB merkez örgütünde
egemen olan yönetim anlay ışı , ağı rl ıklı olarak bilimsel yönetim kuram ının yakla şım ve dizgelerine uygun dü ş mektedir (Ayhan, 1995:206-218).

a

Toplumun ve bireylerin sosyal refah seviyesinin artt ırı lmas ı noktas ında özellikle dört temel kamu hizmeti (e ğitim, sağlık, konut,
sosyal hizmetler) sunma konusunda yeni çözümler ülke d ışından ithal
edilemeyece ğine göre, bu çözümler yine Türk toplumunun tarihsel birikimi ve tecrübesine tekrar dönülerek varolan potansiyel dinamiklerin
harekete geçirilmesinde aranmal ıd ır (Çevik 1997:109-122).
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Bu noktada alt ı önemle çizilmesi gereken bir di ğer nokta da, toplumsal kesimler ve siyasal partiler aras ında en genel hatlar ıyla bile olsa
üzerinde oyda ş manı n sağland ığı bir yerinden yönetim reformunu (sadece eğitimin yerinden yönetimi de ğil) uygulamaya geçirmek için güçlü
bir siyasal iktidara şiddetle gereksinim duyulmas ı dır.
Demokratik bak ımdan ileri düzeyde olan ülkelerin büyük bir
kısm ında yerel yönetimlerin e ğitim ve kültür konusunda geni ş bir görev
ve yetki alan ına sahip olduklar ı görülmektedir. Ayr ıca sözkonusu yönetimlere merkezi yönetimlerce önemli miktarlarda kaynak aktar ılmaktadı r. Metropolitan alanlarda olu şturulan büyük şehir yönetimleri de kent
halkının eğitim ve kültür ihtiyaçlar ını gidermeye yönelik çe ş itli faaliyetlerde bulunmaktad ırlar. Özellikle birçok ülkede okul öncesi, ilk ve
ortaokul düzeyindeki tüm örgün e ğitim ve öğretim hizmetlerini yürütme
yetkisi ve görevi yerel yönetimlere verilmi ştir. Hatta baz ı belediyelerin
(Tokyo metropol yönetiminde oldu ğu gibi) ön lisans ve lisans düzeyinde
üniversite eğitimi hizmeti verdikleri de bilinmektedir (Güne ş , 2006).
Türkiye'de ilgili yasalar ile büyük kent belediyeler ile di ğer belediyelere verilen eğitim ve kültür içerikli görevler, ilgili yönetimlerce öncelikli olarak ele al ınmamakla birlikte kent halk ının ihtiyaçları nı
belli düzeylerde kar şılamak yönünde devam etmektedir. Bu hizmetler
genel olarak üç ana ba ş l ıkta toplanmaktad ı r: Halk E ğitimi Hizmetleri,
Kültür ve Sanat Alan ı ndaki Hizmetler ve Örgün E ğitim ve Ö ğretime Yönelik Hizmetler. Ancak söz konusu hizmetlerin yeterli bir ş ekilde yürütüldüğünü söylemek de pek mümkün de ğildir. Bunun en önemli nedeni
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merkezi yönetimin yerel yönetimlere kar şı gerek yetki, gerekse kaynak
aktar ı m ı konusunda cömertlikten uzak bir tutum sergilemesidir. Türk
kamu yönetiminde merkeziyetçi yap ı sürdükçe kamu hizmetlerinin yetersizliği, verimsizli ği ve etkinsizli ği sorununu a ş mak olanaks ı z görünmektedir (Güne ş , 2006).
Belediyelerin e ğitim ve kültür hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen nedenlerden biri de yerel halk ın
bu hizmetlere olan talebinin di ğer kentsel hizmetlere oranla dü şük olmas ı d ır. Kanalizasyondan kent içi ula şı ma, su sorunundan temizlik sorununa kadar birçok problemle kar şı karşıya bulunan kentliler, yerel
yöneticilerinin öncelikle bu sorunlara önem verilmesi gerekti ğini düşünmekte, e ğitim ve kültür ihtiyaçlar ın ı n karşı lanmas ı konusunda pek
istekli davranmamaktad ırlar (Güne ş , 2006).
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YAZIM KURALLARI

konuda yapılmış çal ışmaların bir düzen
içinde özetleri verilmelidir. Ara ştırma
materyali ve metot tarif edilmeli,
ancak yay ınlanmış olanlar varsa
kapsaml ı aç ıklamalara girmeden at ıfta
bulunulmal ıdı r. Bulgular bölümünde
veriler k ısa ve mant ıkl ı bir şekilde
sunulmal ıdır. Sonuçlar tart ışı lmal ı,
değerlendirilmeli ve yorumlanmal ıdır.
Tablo ve şekillerdeki rakamlar metin
içinde ayn ı şekilde ve geni ş yer
almamalıdı r. Tablo ve şekillerin metin
içerisinde yorumlanmas ı ve aç ıklamas ı
kısa tutulmal ıd ır. Dipnotlardan
olabildiğince kaç ını lmal ıdır.
Tablo numaras ı ve ismi üstte, şekil ve
grafik numaras ı ve ismi altta yaz ılmalıdır.
Kaynak var ise alta yaz ı l ır. Tablo
ba şl ıkları en soldan ba şlamalıdır. Bütün
tablo ve şekiller metin içinde ayr ı ayrı
ard ışık olarak numaraland ırılmalıdır.
Metin içinde at ıfta bulunulmayan
kaynaklar kaynakça bölümünde yer
almamal ıd ı r. Kaynaklar, metin içinde
kaynağın atıf yap ıldığı yerde parantez
içinde yılı ile birlikte verilir. Bir yazar
var ise (Arıcı , 1998,s.40), iki yazar
var ise (Peker ve Çelik, 2005,s. 98.) ve
ikiden fazla yazar var ise (Tanr ıvermi ş
vd, 2005, s.39) şeklinde verilir. Kaynak
cümle ba şında ise "Demirci (2005)'e
göre" şeklinde verilir. Ayn ı yazara ait
ayn ı yılda birden fazla kaynak var ise,
(Tosu•, 1985a,b, s. 67,) şeklinde s ıralanır.
Kaynaklar metin sonunda yazarlar ın
soyadlarına göre alfabetik ve sola
yaslı olarak numaraland ırı lmaks ızın
sıralanır. Kaynaklar a şağıdaki şekilde
yaz ılmalıdır.
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Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi,
kooperatifçilik, tar ım, yönetim, ekonomi,
işletme, sosyo-kültürel ve buna yak ın
alanlarda ulusal ve uluslar aras ı
seviyelerde makaleler yay ınlar. Çeviri
yaz ı lar yayına kabul edilmez. Dergiye
gelen makaleler ba şka bir dergiye
gönderilmemi ş ya da yay ı nlanmam ış
olmal ıdır. Sunulu bildiri ve posterler
kabul edilir. Makale, üçüncü Sektör
Kooperatifçilik Dergisi kapsam ına
ve yaz ım kurallar ı na uygun olarak
haz ı rlanmam ış ise hakem görü şüne
sunulmadan yaz ım kurallarına uygun
hale getirilmek üzere yazara iade edilir.
Yazarlara telifücreti ödenmez. Makaleler
sadece yazarlar ın görüşlerini ta şır. Dergi
için bağlayıc ı nitelik taşı maz.
Tablo, şekil ve grafikler dahil metin,
Word program ı kullanı larak, sayfan ın tek
yüzüne, tek aral ıklı , üstte 4.5 cm, altta 5.8
cm, solda 5.0 cm ve sağda 4.5 cm bo şluk
bırakılarak, Times New Roman yaz ı
karakteri ile ve 10 punto kullan ılarak
yaz ı lmalıdır. Dip not 1.25 cm olmal ıd ı r.
Makaleler 15 sayfay ı geçmemeli, iki kopya
ve bir disket ile birlikte sunulmal ıd ı r.
Yazarlar, makale ile birlikte "Telif Hakk ı "
istenilmedi ğine ve Makalenin daha önce
başka bir dergiye gönderilmedi ğine dair
bir dilekçe sunmal ıdırlar.
Yayınlanmas ına karar verilen makaleler
üzerine yazarlarca hiçbir yeni eklenti
yap ı lamaz. Yay ınlanmayan yaz ılar
yazarlara iade edilmez.
Makale, Ba şlık sayfas ı , Özet, Abstract,
Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular
ve Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar ı
içermelidir. Bölümler metin içinde
numaras ız verilmelidir. Metin içindeki
ana başlıklar büyük harf, alt ba şlıklar
küçük harf ve ikinci alt ba şl ıklar italik
olmal ıd ı r.
Baş l ık sayfas ında, kı sa ve konu hakk ında
bilgi verici makale ba şlığı, yazar ı n
(yazarların) aç ık ad ı , unvanı , kurumu, aç ık
adresi, ileti ş im bilgileri bulunmal ı d ı r.
Makale ba şl ığının altında yazarlar ın
ad ı unvans ız olarak verilmelidir. (*) ile
ilk sayfan ı n altında yazarın (yazarlar ı n)
unvan ı ve çal ıştığı kurum belirtilmelidir.
Makalenin 100 kelimeyi geçmeyecek
şekilde Türkçe ve Ingilizce özeti
olmalıdır. Ingilizce özetten önce
Ingilizce ba şl ık verilmelidir. Ozet k ı sa,
ne yap ıld ığını , nas ı l yapı ld ığını ve
bulgular' vurgulamal ıdır. Ozet alt ında,
Ingilizce ve Türkçe olarak maksimum
5 (be ş) ANAHTAR sözcük (Key Words)
verilmelidir. Ozet ve abstract italik

Makale ise:
Peker, K. ve Çelik, Y. 2005. Toplum Tarım
Desteği Modeli ve Türkiye'de
Organik Tarı m Üretiminde
Uygulanabilirliği.
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik. Say ı :149.
Temmuz-Ağustos-Eylül.
Flings, A. 2000. Estimation of Leaf Area
in Tropical Maize. Agron. J. 92:
436-444.

Kitap ise:
Chick, V. 1983. Macroeconomics After
Keynes: A Reconsideration of the
General Theory. The MIT Pres,
Cambridge.

Kitaptan bir bölüm:
Koo, W. ve Bayaner, A. 1998. World Durum
Wheat Trade: Competitiveness
and Outlook. In T.Y ıldırı m, A.
Schmitz and
W.H.Furtan (ed) World Agricultural
Trade. Westview Pres. pp. 187207.

olmalıdır

Makalenin giri ş bölümünde çal ışmanın
önemi ile amac ı belirtilmeli, ayrıca bu
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Adres:
Makaleler posta ile gönderilecek veya
elden teslim edilecekse iki nüsha metin ve
bir disket veya CD'si ile birlikte,a şağıda
verilen adrese gönderilmelidir.
Elektronik posta ile gönderilecekse, WEB
sayfam ızdaki yaz ım ilkelerine ili şkin
formu da doldurarak adminkoopkur.
org.tr adresine gönderilmelidir.
Türk Kooperatifcilik Kurumu
Mithatpaşa Cad. No:38/A Kızılay, Ankara;
Turkiye
e-posta: admin@koopkur.org.tr
YAZARLAR
LISTESI

İÇİN SON KONTROL

•"Telif Hakkı Devri Formu" imzalandı.
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•Makale iki kopya ve bir disket olarak
haz ı rland ı .
• Yaz ı m kuralları na uyuldu.
• Yazar isimleri aç ık olarak yaz ı ldı
(kı saltma yok).
• Yazar adres(leri) verildi.
• Türkçe ba şl ık ve özet yaz ıld ı .
•Türkçe anahtar kelimeler verildi.
• İngilizce ba şl ık ve özet (abstract)
yazı ldı .
• Ingilizce anahtar kelimeler verildi.
•Metin içinde tablolar ve ş ekiller ard ışık
numaraland ı.
-Kaynaklar yaz ı m kurallar ı na uygun
yaz ı ld ı .
• Sayfalar numaraland ı .

After referee-recommended revisions
are completed and the manuscript has
been accepted for publication, the author
will not be permitted to make any new
additions to the manuscript. Manuscripts
not published are not returned to the
authors.
Manuscript should follow this order: Title
Page, Abstract with title of manuscript,
Özet (Turkish Abstract), Introduction,
Materials and Methods, Results and
Discussion, Conclusions and References.
Section and sub-section headings should
not be numbered.
The first page should contain a concise,
short and informative title, the names
and addresses of the authors and contact
details of the corresponding author
(postal address, e-mail, and fax and
telephone numbers).
The abstract must be in both English and
Turkish, and should not exceed 100 words.
The abstract should be informative as to
why and how the study was conducted,
and what the results and conclusions are.
A maximum of 5 key words must be giyen
at the end of the abstract.
define
the
Introduction
should
background and significance of the
problem. A summary of th relevant
literature should be giyen. Materials and
methods should be concise with complete
information about the analitical and
statistical prosedures. Finding should
be giyen and evaluated in results and
discussed section with reference to the
tables and figures and by considering
information from the literature. The
data/information giyen in a table and
figure must not be repeated extensively
in the text. Footnote must be avoided as
much as possible.
The number and the title of the Tables
must be giyen above the tables and the
number and the title of the Figures must
be giyen below the figures. Titles must
start from the left margin. All tables and
figures must be numbered consecutively
throughout the paper.
References not cited in the text shoul
not be giyen in Reference section.
References should be cited in the text by
the last name(s) of the author(s) and year
of publication, for example, (Ar ıcı , 1998),
(Peker and Çelik, 2005)
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accepts articles in the fields of
cooperatives, agriculture, management,
economics, business and socio-culture
on the national and international levels.
Translated articles are not accepted.
Manuscripts must be based on original
research and contain novel findings
of general significance. Manuscripts
submitted to the Journal of Third
Sector Cooperatives must not have been
published or be under consideration for
publication elsewhere, other than as an
abstract of an oral or poster presentation.
Manuscripts may be rejected without
peer review if they do not comply with
the instructions to authors or are beyond
the scope of the journal. Authors are not
paid and are responsible for the views in
the articles.
Manuscripts should be prepared in Word,
typed using Times new roman on one
side of the paper, 10 punto and singlespaced. Margins are as follows; Top: 4.5
cm, bottom: 5.8 cm, left: 5 cm, right: 4.5
cm and footnote: 1.25 cm. Total numbers
of manuscripts must not exceed 15 pages.
Two clear copies of the manuscript and a
diskette should be submitted.
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